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Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou obsáhlé dílo, které mapuje a charakterizuje hlavní problémy a perspektivy 
našeho krásného královského města Kadaně. Města, jehož vývoj je v našich rukou. Města, které si zaslouží 
naši péči a pozornost.  

Strategický plán je živý organismus, do kterého můžeme vkládat vše, co považujeme za pozitivní pro rozvoj 
Kadaně.  

Je na nás všech kolik energie vložíme ve prospěch místa, ve kterém žijeme a které máme rádi. Přeji nám i 
budoucím Kadaňanům, aby se společné dílo podařilo. 

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaně 
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Strategický plán Kadaně, rok vydání 2004. Máme-li stručně vystihnout charakter této práce, jedná se 
dokument koncepční, mezioborový a otevřený. Koncepční proto, že jeho záměrem je definovat 
smysluplnou koncepci vývoje, která ctí hodnoty stávající a při vědomí hodnot cílových naznačuje možné 
pokračování cesty. Mezioborový proto, že pracovní metoda použitá při jeho tvorbě je zvolena napříč 
základními obory, které se zabývají otázkami života člověka v daných časoprostorových podmínkách. A 
otevřený proto, že na jeho vzniku se může podílet každý, kdo má jen tu nejzákladnější, tedy morální, 
zodpovědnost za stav prostředí, ve kterém žije. Jako hospodští tlučhubové máme tedy smůlu. Budeme-li 
chtít dále lamentovat nad arogancí a nespravedlností globálního světa, který nám „oni“ zařizují, máme 
přece jen pro příště možnost, jak vylepšovat alespoň ten bezprostřední lokální svět. 

Jeden rok trvající práce na strategickém plánu města Kadaně potvrdila naše počáteční úvahy, a sice, že 
Kadaňsko je prostorem s bohatstvím existujících předpokladů k rozvíjení rozmanitých životních stylů. 
Využívali jsme jak svých bezprostředních znalostí a osobních vazeb v rodném městě tak nezatíženého 
pohledu odborníků žijících mimo region. Naší základní otázkou bylo, jak co nejlépe využít skryté a často 
opomíjené kvality. Snahou strategického plánu pak bylo a je hledat na tyto výzvy odpověď. Ačkoli jsme se 
důrazně snažili plán „ušít na míru“ dané situaci, bylo by pošetilé si myslet, že vznikl ideální a bezchybný 
návod, podle něhož vše půjde hladce. Takový strategický plán neexistuje a pokud o něm víte, rádi se 
necháme poučit. Za každou za kritickou reflexi 1. strategického plánu Kadaně, která se neomezí jen na 
hledání formálních chyb, budeme vděčni. Bude to znamením, že věc žije.  

Strategický plán nevzniká ve vzduchoprázdnu a nemaluje skvělé zítřky. Na základě zevrubné analýzy 
současného stavu věcí nabízí vizi, možná smělou, nikoli však nereálnou. Zůstává plně v rukou obyvatel 
města, do jaké míry chtějí vyřčenou vizi naplnit. Napsáním poslední řádky tohoto dokumentu nic nekončí, 
naopak, každodenní vývoj pokračuje a teprve postupnou realizací plánu se začíná naplňovat jeho pravá 
podstata. Sebelépe připravený strategický plán však skončí nakonec v šuplíku, pokud nenalezne ohlas, vůli 
plán realizovat a odhodlání přijmout konkrétní osobní zodpovědnost za svěřený díl práce. 

Hovoříme za zpracovatele, ale sluší se zdůraznit, že tento strategický plán je výsledkem společné práce 
několika desítek lidí, kteří jeho vzniku v různé míře věnovali svůj volný čas. Všem bez rozdílu děkujeme 
v přesvědčení, že to mělo smysl. Přejeme Kadani svěží vítr do plachet! 

Za tým zpracovatelů Michal Fišer a Petr Hlaváček, listopad 2004. 
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Na základě potřeby formulovat komplexní představu dlouhodobého rozvoje města vypsalo vedení města 
Kadaně na podzim roku 2003 veřejnou soutěž na zpracování Strategického plánu Kadaně. Za 
zpracovatele bylo vybráno sdružení třiarchitekti zastoupené ing.arch. Davidem Marešem a MgA. ing.arch. 
Michalem Fišerem. Zadavatele – Město Kadaň – zastupovala Komise pro strategický plán vzniklá 
transformací Komise pro rozvoj města v čele se starostou Kadaně PaedDr. Jiřím Kulhánkem. Zadání úkolu 
bylo na základě počáteční dohody zadavatele a zpracovatele prezentováno rozdělením procesu do 
čtyřech základních fází: 

Fáze 1 

A) Průzkumy a rozbory 

B) Zpracování SWOT analýz dle jednotlivých oborů 

Fáze 2 

C) Identifikace problémových oblastí 

D) Formulování Strategické vize rozvoje města 

Fáze 3 

E) Stanovení priorit rozvoje 

F) Stanovení záměrů (strategických cílů) a Návrhů opatření 

G) Návrh implementace programů 

Fáze 4 je vypracování čistopisu strategického plánu 

Komise pro Strategický plán (dále jen Komise) byla v určitých fázích s ohledem na pružnost procesu dělena 
do menších pracovních skupin (subkomisí), které řešili dílčí problematiky. Tyto subkomise byly dle potřeby a 
doporučení zpracovatele doplněny o odborně zaměřené členy, kteří přispěli k erudovanému prohloubení 
tématu. Vždy po ukončení fáze byly kompletní mezivýstupy prezentovány celé Komisi. 

V úvodní, analytické části byly shromážděny odborné informace o obyvatelstvu, ekonomice, sociální, 
dopravní a technické infrastruktuře, stavu životního prostředí, podmínkách bydlení, zaměstnanosti, fyzickém 
obrazu města ad. Informace a zdrojový materiál poskytli členové Komise, příslušné odbory městského 
úřadu, okresní úřady, školy a státní instituce, privátní subjekty. Pro každý zkoumaný obor byla vypracována 
podrobná SWOT analýza, která bilancuje silné a slabé stránky, rizika a ohrožení vývoje. V průběhu Fáze 1 
zpracovatel založil internetovou stránku www.spkadan.wz.cz, která přináší základní informaci 
o Strategickém plánu Kadaně a je připravena pro publikování kompletního dokumentu. 

Získaná báze znalostí byla východiskem pro definování problémových (kritických) oblastí soudobého života 
města a jeho následující vývoj. Součástí Fáze 2 byla pracovní minianketa, která posloužila zpracovateli pro 
ověření názorů přítomných členů Komise a jako podklad pro návrh znění Strategické Vize. Tato vize stručně 
vystihuje výsledný žádaný stav, ke kterému by město mělo dospět za určité období. 

Poté, co se účastníci procesu shodli na formulaci Strategické vize rozvoje města, byla zahájena tvůrčí 
práce na Akčních plánech, které jsou jádrem Strategického plánu Kadaně. V těchto Akčních plánech jsou 
definovány kroky směřující k naplnění Strategické vize. 

Strategický plán Kadaně klade důraz na vytvoření široké sítě sociálních vztahů (social network) jak uvnitř 
města tak vně. Klíčovým pro chod města je vytvoření partnerství mezi vedením města a zástupci 
rozhodujících podniků, škol a institucí, zájmových skupin (public-private partnership – PPP). Jako aktuální 
vnímá zpracovatel potřebu kooperace Kadaně se sousedními sídly a celky zejména s Kláštercem nad Ohří, 
ale také Chomutovem, Žatcem, Radonickem. V rámci širších nadregionálních vztahů bude vhodné dále 
rozvíjet vazby na Karlovarský kraj a německé Sasko. Stálou snahou zpracovatele je nahlížet na město i 
v rámci širších územních, funkčních a časových souvislostí. Kadaň je součástí přirozeného systému 
interaktivních celků, které je nutné vzít do hry: Klášterec nad Ohří, silnice I/13, Nechranická přehrada, 
Radonicko, rekultivace atd. Jakkoli zpracovatel respektuje současně dané správní rozdělení, prostorové 
vymezení úkolu chápe s ohledem na skutečně existující vazby, případně velmi pravděpodobné možnosti 
budoucích vazeb v území. Především v otázkách lidských zdrojů a socioekonomických charakteristik bylo 
potřebné osvětlit význam a pozici Kadaně jako administrativně správního centra oblasti dle nového 
správního rozdělení. 
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Průzkumy a rozbory (analýza, profil) města Kadaně jsou souhrnným analytickým dokumentem 
charakterizujícím sociálně ekonomickou a územní situaci města v rozsahu potřebném pro vytvoření výchozí 
poznatkové základny, z níž by mohla vycházet strategie dalšího rozvoje města. 

Dokument je zprávou o stavu města Kadaně v roce 2004, shrnuje základní údaje o historickém vývoji a 
současnosti města, data o všech rozhodujících složkách jeho života. Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, 
infrastrukturu, ekonomiku, trh práce, sociální sféru, kulturu, urbanismus, cestovní ruch a životní prostředí. 

Požadavky zadavatele na strukturu, rozsah a věcný obsah práce byly předávány postupně, v rámci 
vzájemné komunikace mezi zadavatelem a zpracovatelem v průběhu tvorby analýz. Dokument tedy nebyl 
vypracován na podkladě uceleně formulovaného písemného zadání a jeho výsledná podoba vychází 
z průběžných úvah a rozhodnutí, co bylo a je pro danou situaci optimální, co se týče výběru témat, 
rozsahu a hloubky jejich zpracování.  

Vzhledem k tomu, že Strategický plán Kadaně bude svého druhu prvním dokumentem města, je snahou 
zpracovatele poskytnout v rámci daných časových možností co nejúplnější faktografický obraz a objektivní 
podklad pro následnou tvorbu strategie. Cenné jsou shromážděné informace, které dosud nebyly v místě 
systematicky sledovány a prezentovány - především informace o stavu obyvatelstva, trhu práce, místní 
ekonomiky, podnikatelském prostředí.  

Vedle zmíněných informačních zdrojů zpracovatel čerpal z existujících nadřazených dokumentů pro 
strategické a územní plánovaní v ČR, mj. z těchto dokumentů: Program rozvoje Ústeckého kraje 
(aktualizace listopad 2001), Globální plán revitalizace - region Severozápad, Společný regionální operační 
program (listopad 2002). Dalším předmětem studia byly rozvojové a koncepční dokumenty na nižších 
oblastních úrovních např.: Mikroregion Nechranicko - integrovaná rozvojová strategie venkovského regionu 
(prosinec 2001), Mikroregion Radonicko - Integrovaná studie obnovy a rozvoje, Střednědobý program 
rozvoje Města Žatec (květen 2002), Program regenerace MPR Kadaň (duben 2003), Studie rozvoje 
cestovního ruchu v Euroregionu Krušnohoří, Koncepce rozvoje města Klášterce nad Ohří, Zvláštní režim - 
plán sanací a rekultivací na období 1998 - 2006, Globální plán revitalizace Chomutovska (září 2001). 

Důležitým a respektovaným podkladem zejména pro technické obory byla dostupná Územně plánovací 
dokumentace samotné Kadaně, především Změny č.1 a 2 Územního plánu Kadaně. Zpracovatelé při 
tvorbě Strategického plánu Kadaně - průzkumy a rozbory využívají možnosti pro posouzení současných 
tendencí územního rozvoje města (především v kapitole Územní vývoj, urbanismus, architektura) s cílem 
poskytnout nápomocný podklad pro zadání další aktualizace Územního plánu nebo zpracování jiných 
závazných územně plánovacích dokumentů. 

Neodmyslitelným podkladem pro zpracování analýz byly schůzky a jednání zpracovatele se členy komise 
pro strategický plán, zástupci odborů MěÚ Kadaně, zástupci Rady města, zástupci podniků, škol a jiných 
institucí, které mají zásadní význam pro život Kadaně, též se zástupci některých sousedních sídel. Členové 
týmu zpracovatelů podnikly řadu průzkumů v terénu, dílčích šetření a jednání v nadřazených institucích. 

V průběhu analýz zpracovatel založil webovou stránku http://www.spkadan.wz.cz/ pro poskytnutí základní 
informace o Strategickém plánu Kadaně, součástí je i diskusní fórum. 
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1. Historie 

Kadaň je v historických pramenech zmiňována již v letech 1183/1186 jako tržní městečko, které český kníže 
Bedřich daroval rytířskému řádu sv. Jana Jeruzalémského – johanitům. Od přelomu třicátých a čtyřicátých 
let 13.století se zdejší osídlení postupně proměňovalo v městskou aglomeraci. Z iniciativy českého krále - 
Václava I. nebo Přemysla II. Otakara - byla Kadaň před rokem 1261 povýšena na svobodné královské 
město. Za panování českého krále, a později i za římského císaře Karla IV. (†1378) zažilo město velký 
rozkvět. Král vyzdvihl význam Kadaně ve svém nerealizovaném zemském zákoníku “Maiestas Carolina” 
z roku 1355, v němž město a hrad zahrnul mezi nezcizitelný královský majetek. Roku 1362 město vyhořelo i 
s hradem a předměstími. Karel IV. se Kadani snažil po ničivém požáru všemožně pomoci. Roku 1366 udělil 
městu právo úplné samosprávy. Při svém prvním kadaňském pobytu potvrdil Kadaňským 29. května 1367 
konání výročního trhu na den Povýšení sv. Kříže (14. září). Když zde pobýval podruhé, povolil 8. září 1374 
“obyvatelům města Kadaně zakládat vinice kolem města, jak to činí obyvatelé Pražští”. Ve středověku a 
raném novověku patřila Kadaň k nejvýznamnějším královským městům v Českém království. Dne 1. února 
1850 se stala sídlem okresního úřadu, tj. centrem politického okresu, sahajícího od krušnohorských Vejprt po 
Jeseň v Doupovských horách. Významným počinem pro hospodářský vývoj kraje bylo roku 1862 založení 
kadaňské zemědělské školy. Již od roku 1853 zde byla nižší reálka, přeměněná roku 1870 na nižší a roku 1880 
vyšší reálné gymnázium. V Kadani žily až do roku 1938/45 v symbióze německá, česká a židovská komunita, 
s nástupem nacismu a poté komunismu toto skončilo. Od konce 50. let 20. století se v celých 
severozápadních Čechách mohutně rozvíjí důlně-energetický průmysl,  s přímými důsledky pro vývoj 
Kadaňska - devastací krajinných, sídelních a demografických struktur, které se do té doby přirozeně 
rozvíjely. V roce 1960 byl okres Kadaň zrušen a město se stalo součástí okresu Chomutov. Po roce 1989 se 
Kadaň začíná emancipovat při znovuobjevování svých opomenutých kvalit a možností. Rekonstruuje se 
historické jádro města, zakládají se nové tradice, polistopadový vývoj nejlépe reprezentují veřejné i 
soukromé investice do nové bytové výstavby a občanské vybavenosti. Určitým završením novodobého 
vývoje je znovunabytí pozice města jako regionálního centra v rámci reformované soustavy veřejné správy 
- Kadaň je od roku 2003 pověřenou obcí III. stupně. 

 

Obrázek č. 1: Willenbergova veduta Kadaně z roku 1602 

 

2. Základní charakteristika města 

Město Kadaň leží v oblasti severozápadních Čech na západním okraji Ústeckého kraje, od 1.1. 2003 je 
centrem Správního obvodu ORP Kadaň a plní tak funkci územně-správního mikroregionálního centra. K 1.1. 
2004  v Kadani žilo celkem 17 639 obyvatel (ČSÚ). Unikátně dochované historické dědictví, bohaté přírodní 
zázemí, a zároveň přímá součást systému jednoho z národně klíčových důlně-energetických komplexů jsou 
protichůdné, avšak základní atributy tohoto města. Oblast, ve které se Kadaň nachází, je ve světě známá 
pod označením Černý trojúhelník (Black Triangle) vzhledem k soustředění obdobných průmyslových aktivit 
v přilehlých územích SRN a Polska. 

Geomorfologicky leží město na rozhraní několika celků - Doupovských hor, Krušných hor a Mostecké pánve. 
Z jihu přiléhají Doupovské hory s nadmořskou výškou často přesahující 700 m, jejich nejsevernějším projevem 
jsou čedičové kupy po všech stranách lemující samotné město. Tyto vrchy jsou zality do písčito-jílovitých 
sedimentů Mostecké pánve a na rulových terasách krušnohorského krystalinika utvářejících zahloubené 
koryto Ohře je založeno samotné středověké jádro města ve výšce 300 m n.m. Nejníže položeným bodem 
města je bývalé ústí Bystřického potoka na Špitálském předměstí: 278 m n.m., naopak nejvyšším bodem 
v těsném okolí města je vrcholek Stražiště (Sv. vrch): 402,3 m n.m. 

Městem protéká řeka Ohře, která pramení v SRN a po 300 km se vlévá do Labe nedaleko Litoměřic, Kadaň 
míjí po jeho jižním okraji na 126. km své délky v jedné z jejích nejatraktivnějších částí - Středním Poohří, které 
je v návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti pro svůj jedinečný krajinný ráz a hodnoty přírodovědné.  

Polohu města lze hodnotit jako středně silně exponovanou, a to především díky své blízkosti 
k podkrušnohorské magistrále sdružující jak silniční (I/13), tak železniční trasy nadregionálního významu. Tato 
komunikace  vede po úpatí Krušných hor a na své trase propojuje města Cheb, Karlovy Vary, Ostrov nad 
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Ohří, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Most, Teplice a Bílinu Ústí nad Labem. Tvoří dopravní páteř 
severočeské (podkrušnohorské) konurbace - čtvrtého nejlidnatějšího a nejvíce urbanizovaného prostoru 
v České republice. Silnice I/13 probíhá severozápadním zázemím města, v nejbližším místě je vzdálená 4 km 
od historického centra města. S městem je propojena třemi silničními tahy, z nichž prostřední II/224 je 
nejfrekventovanější. Železniční stanice Kadaň na významné trati 130/140 Cheb - Karlovy Vary - Ústí nad 
Labem je položena 4 km severním směrem od historického centra, s vlastním městem je spojena nepříliš 
frekventovanou železniční tratí regionálního významu. Pražská radiála I/7 míjí Kadaň ve vzdálenosti cca 13 
km v Chomutově. 

 

 

Obrázek č. 2: Poloha Ústeckého kraje a správního obvodu ORP Kadaň 

 

Nejbližším významným sídlem je Klášterec nad Ohří, situovaný na podrkušnohorské magistrále ve 
vzdálenosti cca 5 km západním směrem od Kadaně. Vzájemné vazby obou měst jsou dnes intenzivní a 
trend jejich dalšího posilování lze v budoucnu nadále očekávat, nelze vyloučit ani určitou formu 
mikroregionální aglomerace. Město Chomutov je vzdáleno 13 km vzdušnou čarou, po silnici 19 km. Třetím 
významným sídlem, avšak nepoměrně méně součinným, v okolí Kadaně je město Žatec, ležící 20 km 
jihovýchodním směrem po proudu Ohře. Spojení s Prahou nejsnadněji zajišťuje silnice I/13 s napojením na 
I/7 v Chomutově, pro napojení na I/7 lze variantně použít také II/568 přes Březno - toto spojení může 
v budoucnu nabýt na významu v souvislosti s připravovanou přestavbou I/7 na R/7. Spojení Kadaň - Praha 
(100km) je nejrychlejší osobní dopravou (cca 1,5 hod), komplikovanější je autobusové (do 2,5 hod), ještě 
více pak spojení železniční (přes 2,5 hod). Nejbližším hraničním přechodem je Vejprty-Bärenstein, prostupný 
však pouze pro pěší a cyklisty a železniční osobní dopravu. Silniční hraniční přechody jsou nejblíže Hora 
Sv.Šebestiána-Reitzenhain na I/7 a Boží Dar-Oberwiesenthal. 

Jiným významným územním prvkem v blízkosti Kadaně je vodní nádrž Nechranice, jejíž západní břehy jsou 
od centra města vzdáleny 6 km. Vodní dílo vzniklo v roce 1968 jako zásobárna vody pro průmyslové účely. 
Postupem doby však druhotně začíná plnit funkci významného rekreačního centra. Tento trend 
v současnosti postupně sílí, především po roce 1989, a na základě aktuálního vývoje nutno do budoucna 
předpokládat posilování významu Nechranické nádrže s přesahem do nadregionálního měřítka. Kadaň je 
zakládajícím členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko, který vznikl v roce 2002 a při 
svém založení obsahoval 6 obcí v okolí nádrže, čítající celkem 40 197 obyvatel. Cílem tohoto svazku je 
rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu s využitím dominantního postavení Nechranické nádrže a hledání 
alternativních způsobů hospodářského využití vody. 
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Obrázek č. 3: Mapa okolí Kadaně, Základní mapa ČR, bez měřítka 

 

V územním obvodu Kadaně se nacházejí plošně rozsáhlé důlně energetické komplexy elektráren a 
hnědouhelných dolů, které v rámci celonárodního energetického systému od 50. let 20. stol. tvoří jeho 
významnou součást (elektrárny Tušimice I, II, Prunéřov I, II, Počerady a Ledvice s instalovaným výkonem přes 
4 tis. MW tvořily na konci 90.let minulého století 55% instalovaného výkonu tepelných elektráren v rámci ČR; 
zdroj GPR 1999). V severní části území jde o dvě vzájemně propojené Elektrárny Prunéřov I (4x110 MW) a 
Prunéřov II (5x210 MW). Na jihu jsou situovány Elektrárny Tušimica I, která byla v roce 1998 definitivně 
odstavena,v současnosti probíhá demolice výrobních bloků, a Elektrárna Tušimice II (4x200 MW). Téměř 
celou část severovýchodního zázemí města zabírají plochy povrchových lomů s aktivní těžbou hnědého 
uhlí. Území bývalých dolů jsou částečně využívána pro potřeby ukládání certifikovaných produktů po 
spalování a odsíření. Co do plochy významnou položku tvoří odkaliště pro ukládání odpadových produktů 
vzniklých spalováním uhlí. Plochy bývalých dolů a odkališť jsou s ustupující těžbou postupně technicky, poté 
biologicky rekultivovány. 

 

Ve své jihozápadní části územní obvod Kadaně sousedí s Vojenským výcvikovým prostorem Hradiště - 
Doupov založeným v na začátku 50. let 20. stol. Území je dnes zčásti nebo zcela veřejnosti nepřístupné a 
dle posledního vývoje a předpokladů potrvá tento stav i nadále. V úvahách o strategii města je nutné jej 
velmi omezeně uvažovat jako aktivní rozvojovou oblast v přímém sousedství Kadaně. 

Počet obyvatel, demografická a sociální struktura na Kadaňsku v minulém století velmi kolísala v důsledku 
klíčových politicko-hospodářských změn. V roce 1930 Kadaň čítá 11 765 obyvatel, po 2. světové válce 
transformace sídelní soustavy spojená s odsunem německého obyvatelstva způsobuje úbytek počtu 
obyvatel na 7 065 v roce 1950. Vlivem následných rozsáhlých územních záborů pro potřeby důlně-
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energetického průmyslu (povrchové doly, elektrárny, vodní dílo Nechranice) a Vojenského výcvikového 
prostoru Hradiště - Doupov, dochází k další restrukturalizaci systému osídlení - lidé se stěhují do města a 
počet obyvatel trvale roste až do 80. let 20. stol., kdy se stabilizuje na počtu kolem 17 tis. Trend současného 
populačního vývoje v Kadani souvisí a odpovídá celkové stagnaci růstu populace v České republice. 

Obec Kadaň (území řešené ÚP) se rozkládá na zhruba 6,5 tis. ha plochy. Území je funkčně velmi členité 
s nadprůměrně vysokým podílem průmyslových areálů a objektů. Celková zastavěná plocha území zabírá 
1,4 tis ha (21 % z celkové plochy), z toho 1 tis. ha (15,3 %) připadá na plochy průmyslových areálů 
situovaných vně města včetně ploch odkališť a 0,4 tis. ha (7 %) pokrývá zástavba sídel. Většina ostatních 
plochy je využita pro účely lesního a hospodářského využití.  

Kadaň je součástí okresu Chomutov. Po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od 1.1. 2003 
Kadaň obcí s rozšířenou působností (ORP) - pověřenou obcí III. stupně, její správní obvod zahrnuje 19 obcí 
včetně měst Kadaně, Klášterce nad Ohří a Vejprt. 
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C. OBYVATELSTVO, EKONOMIKA, TRH PRÁCE 
 



I. Průzkumy a rozbory – C. Obyvatelstvo, ekonomika, trh práce 

34 Strategický plán Kadaně 

Analýza je provedena ve dvou základních úrovních. Prvou úrovní je rámcová, ilustrační a převážně 
statistická analýza za mikroregion Kadaň (správní obvod ORP, viz dále), která umožňuje osvětlit význam a 
postavení obce Kadaň v širším územním kontextu, než jaký je vymezen pro zpracování strategického plánu. 
Její začlenění umožňuje současně prezentovat i informace, které nejsou již dostupné na úrovni obcí, jsou 
však nezbytné pro problémovou diagnózu. Konkrétním příkladem je problematika živnostenského úřadu, 
trhu práce, částečně i údaje ze sociálního odboru, kde je převaha údajů k dispozici pouze na 
mikroregionální úrovni, nebo jsou některé údaje sledovány v územním členění dle pověření Kadaně 
výkonem státní správy II. stupně - za subergion Kadaň (správní obvod POÚ, viz dále). 

Druhou klíčovou úrovní je podle zadání analýza demografické a sociálně ekonomické situace obce 
Kadaň. Základní jednotkou pro statistickou analýzu je základní sídelní jednotka (ZSJ), v Kadani - městě 
nazývaná urbanistický obvod (UO) - jako nejnižší úroveň územní identifikace, za kterou jsou dostupná 
statistická data.  

Vedle statistických údajů získaných z veřejně dostupných zdrojů je analýza postavena na  podkladech a 
informacích poskytnutých jednotlivými odbory a pracovníky Městského úřadu Kadaň a pracovníky dalších 
institucí a nevládních organizací. Dalšími důležitými podklady byly zprávy z Úřadu práce Chomutov za rok 
2003 a Ústí nad Labem 2003, rozpracovaný koncept ÚPN VÚC Ústí nad Labem. 
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MIKROREGION KADAŇ 

1. Administrativně správní význam obce a členění spádového obvodu Kadaně 

V roce 2001 došlo k změnám v administrativně správním uspořádání ČR. Vznik krajů byl doprovázen i 
procesem změn ve vnitřní hierarchii administrativně správních obvodů, podle rozsahu přenesené 
působnosti státní správy. Území Ústeckého kraje je z hlediska výkonu státní správy členěno na 16 spádových 
obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) k výkonu státní správy a 32 obvodů obcí s pověřeným výkonem 
státní správy (POÚ). Spádové obvody ORP jsou pro potřeby této analýzy dále nazývány mikroregiony, 
spádové obvody POÚ subregiony.  

 

 

Obrázek č. 4: Mikroregion Kadaň - územní členění správního obvodu ORP Kadaň 

 

Kadaň je obcí s rozšířenou působností státní správy a plní roli mikroregionálního pracovního a obslužného 
centra pro západní část Ústeckého kraje. Mikroregion Kadaň tvoří celkem 19 obcí, z toho 3 města: Kadaň, 
Klášterec nad Ohří a Vejprty. Kadaň provádí rozšířený výkon státní správy pro 44 tis. obyvatel. Spádový 
obvod mikroregionu Kadaň tvoří 3 subregiony: Kadaň (21,7 tis. obyvatel), Klášterec nad Ohří (17,2 tis. 
obyvatel) a Vejprty (5 tis. obyvatel).  
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Mikroregionální spádový obvod Kadaně patří z hlediska velikosti území k největším obvodům v rámci kraje 
po Děčínu, Chomutovu, Lounech a Litoměřicích, počtem obyvatel patří k středně velkým obvodům. 
Hustota zalidnění je proto celkově nízká – 98 obyvatel/ha.  

 

 

Obrázek č. 5: Struktura osídlení dle počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Kadaň 

 

2. Pracovní a obslužný význam center mikroregionu 

Kadaň je nejen administrativně deklarovaným, ale i skutečným pracovním a obslužným mikroregionálním 
centrem. Konkurenční Klášterec tuto roli neplní i přes vzrůst svého pracovního významu v posledních letech. 
To lze dokladovat z údajů o pohybu za prací a do škol.  

Spádový okruh za vyšší veřejnou vybaveností je přitom snížen konkurenčním vlivem Klášterce nad Ohří. Další 
město mikroregionu s pověřeným úřadem - Vejprty - má relativně malou centripetální přitažlivost danou 
polohou a malým uživatelským okruhem. Současně mají ale i obyvatelé Vejprtska velmi slabou vazbu na 
město Kadaň.  
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Tabulka č. 1: Kategorie center v sídelní hierarchii   

Ukazatele centripetální 
přitažlivosti města  

Počet obyvatel 2002 Bilanční pracovní 
místa 2001 

Saldo Centra Kategorie  

Velikost 
admin. spád. 
okruhu/ 100 
obyv. města 

Poč. denních 
uživatelů 
města na 100 
obyv. 

Spádový 
obvod 
ORP 

Spádový 
obvod 
POU 

z toho 
město 

celkem 100 EKA prac. 
pohybu 

pohybu 
do škol 

Kadaň Významné 
mikror. centrum 
pracovní i 
obslužné 

249 112 43 832 21 798 17 630 9 903 105 1917 177 

Klášterec 
n.Ohří 

Subregionální 
centrum - slabé 

109 84  17 068 15 688 5 618 65 -1758 -798 

Vejprty Subregionální 
centrum - slabé 

149 92  4 966 3 322 1 255 75 -101 -165 

Zdroj: Vyjížďka a dojížďka za prací a do škol, ČSÚ Praha , vlastní výpočty 

Pracovní význam města lze územně vyjádřit identifikací obcí, pro něž je Kadaň významným cílem vyjížďky 
za prací, rozsahem pracovních příležitostí, které město poskytuje a saldem pohybu za prací. Z hlediska 
územního vlivu Kadaně jako pracovního centra lze konstatovat, že: 

• těsnou pracovní vazbu na Kadaň mají zejména obce v jižním prostoru vymezeného mikroregionu, dále 
pak Klášterec a Perštejn, 

• slabší, ale stále ještě významnou pracovní vazbu mají některé přilehlé obce na Chomutovsku jako je 
Březno, Místo, Málkov a malá sídla v POU Klášterec pod Doupovskými horami (obec Okounov) nebo 
v sev. prostoru Klášterecka (Domašín), 

• oslabenou vazbu na Kadaň mají z jejího administrativně spádového obvodu POU obce ležící v hranič. 
prostoru s Podbořanskem a celý prostor Vejprtska (viz obr. č.6). 

V mikroregionu lze k datu sčítání bilancovat celkem cca 19 tis. pracovních míst. Převaha pracovních míst je 
vytvořena v subregionu  Kadaň (59%), který vykazuje nejvyšší pracovní soběstačnost v počtu vytvořených 
pracovních míst na 100 ekonomicky aktivních obyvatel (EA) (97,1%), subregion Klášterec se v roce 2001 
podílel pouze 31,7% na celkovém počtu pracovních míst, subregion Vejprty počtem 1,8 tis. pracovních míst 
participuje již pouze necelými 10%.  

Tabulka č. 2: Ekonomická aktivita a pracovní místa 

Pracovní místa 
 

celkem podíl (%) PM na 100 EA 

ORP Kadaň 19 129 100,0 81,5 

POU Kadaň 11 241 58,8 97,1 

Kadaň 9 934 51,9 105,4 

venkovský prostor 1 307 6,8 60,9 

POU Klášterec 6 055 31,7 64,5 

Klášterec nad Ohří 5 653 29,6 65,7 

venkovský prostor 402 2,1 51,4 

POU Vejprty 1 833 9,6 73,2 

Vejprty 1 262 6,6 75,3 

venkovský prostor 571 3,0 69,0 

Zdroj: ČSÚ Praha,vlastní výpočty 

Převaha pracovních míst je soustředěna v centrech subregionů (Kadani, Klášterci n.O., Vejprtech) – celkem 
16,8 tis. míst, což je 88% z celkového rozsahu pracovních míst v spádovém obvodu ORP. V Kadani přitom 
převažuje počet pracovních míst nad počtem ekonomicky aktivních a tato skutečnost dokládá sílu 
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Kadaně jako pracovního centra mikroregionu. Klášterec vykazuje již pouze 65,7% pracovní soběstačnost. 
Lepší pozici než Klášterec mají Vejprty, kde počet pracovních míst na 100 EA dosahuje hodnoty 75,3. 

Velmi nízkou pracovní soběstačnost má venkovský prostor, který s nabídkou 2,3 tis. pracovních míst pokrývá 
potřeby místní zaměstnanosti pouze ze 60%. V jeho rámci je poněkud příznivější situace na Vejprtsku s vyšší 
mírou zaměstnanosti v zemědělství (7,9% z EA). U ostatního prostoru významněji převažuje pracovní 
vázanost na centra.  

Velká část obyvatel mikroregionu nenachází uplatnění v místě bydliště a za prací vyjíždí mimo obec - více 
jak 7 tis., tj. 30% z EA a 40% z pracujícího obyvatelstva. Převaha vyjíždějících směřuje do cílů v rámci okresu 
Chomutov (77%). Vedle vlastních center mikroregionu je cílem vyjížďky za prací především  Chomutov.  

 

Tabulka č. 3: Pracovní vyjížďka 

Vyjíždějící  

z toho mimo 
obec 

% z EA 

v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje 

Název území 
 

EA celk. 

abs.   abs. % abs. % abs. % 

ORP Kadaň 23 461 7 191 30,7 5 513 76,7 493 6,9 1185 16,5 

POU Kadaň 11 571 3 077 26,6 2 243 72,9 349 11,3 485 15,8 

Kadaň 9 426 1 981 21,0 1 408 71,1 177 8,9 396 20,0 

venkovský prostor 2 145 1 096 51,1 835 76,2 172 15,7 89 8,1 

POU Klášterec 9 386 3 500 37,3 2 852 81,5 112 3,2 536 15,3 

Klášterec n. O. 8 604 3 029 35,2 2 458 81,1 98 3,2 473 15,6 

venkovský prostor 782 471 60,2 394 83,7 14 3,0 63 13,4 

POU Vejprty 2 504 614 24,5 418 68,1 32 5,2 164 26,7 

Vejprty 1 676 306 18,3 187 61,1 15 4,9 104 34,0 

venkovský prostor 828 308 37,2 231 75,0 17 5,5 60 19,5 

Zdroj: Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání a škol 2001, ČSÚ Praha 

 

Tabulka č. 4: Vyjížďka a dojížďka za prací 

 EA 2001 Zaměstnaní Vyjíždějící Dojíždějící Saldo 

ORP Kadaň 23 461 19 983 7 191 6 337 -854 

POU Kadaň 11 571 9 854 3 077 4 464 1 387 

Kadaň 9 426 7 986 1 981 3 929 1 948 

venkovský prostor 2 145 1 868 1 096 535 -561 

POU Klášterec 9 386 8 071 3 500 1 484 -2 016 

Klášterec nad Ohří 8 604 7 376 3 029 1 306 -1 723 

venkovský prostor 782 695 471 178 -293 

POU Vejprty 2 504 2 058 614 389 -225 

Vejprty 1 676 1 356 306 212 -94 

venkovský prostor 828 702 308 177 -131 

Zdroj: Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání a škol 2001, ČSÚ Praha 
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Obrázek č. 6: Pracovní spjatost (dojížďka za prací) okolních obcí s Kadaní, podíl obyv. dojíždějícího za 
prací do Kadaně na ekonom. aktivním obyvatelstvu 

Do jiných okresů v kraji vyjíždí pouze 6,9%. Relativně silná je mimokrajská vyjížďka za prací. Cíle v této 
kategorii vyjížďky jsou rozptýlené – hlavní část směřuje do Karlovarského a Plzeňského kraje, významným 
cílem je i Praha.  

Opačný pohyb – dojížďka za prací je bilancována v rozsahu 6,3 tis. osob. Hlavním cílem pracovního spádu 
je přitom Kadaň, kam směřuje 62% dostředivého pracovního pohybu, do Klášterce 20,6% a do Vejprt 3,3%. 
Saldo pracovního pohybu je v mikroregionu jako celku záporné.  

Dojížďkovým pracovním centrem je pouze Kadaň, kde počet dojíždějících významně převyšuje počet 
vyjíždějících. Klášterec i Vejprty mají saldo pohybu za prací záporné. 
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3. Obyvatelstvo 

Mikroregion Kadaň patří mezi části, kde byl přirozený vývoj osídlení násilně přerušen poválečným odsunem 
německého obyvatelstva a v následujících letech exploatací území za účelem těžby nerostných surovin, 
převážně hnědého uhlí. Oba procesy vedly k zániku některých sídel a jejich částí a nepříznivě ovlivnily na 
dlouhou řadu let sociálněekonomické klima mikroregionu. 

V souvislosti s preferenčními intervencemi státu do pánevních oblastí došlo k intenzivní bytové výstavbě 
v městských centrech pánevní oblasti, a tím i ke koncentraci obyvatel do těchto městských celků. 
Souběžným procesem bylo vylidňování venkovského zázemí Kadaně a Klášterce nad Ohří a celého 
odlehlého Vejprtska. 

Tabulka č. 5: Struktura osídlení 

Obyvatelstvo 
Název území, obce Rozloha 

v ha 
Hustota 
ob/km2 1991 Podíl 2002 Podíl 

SO ORP Kadaň 44 919,69 98 44 392 100,0 43 832 100,0 

města celkem 25 220,72 151,80 39 023 87,9 38 284 87,3 

venkovský prostor 19 698,97 28,16 5 369 12,1 5 548 12,7 

SO POÚ Kadaň 21 798,35 100 21 917 100,0 21 798 100,0 

Kadaň 6 561,07 269 17 826 81,3 17 630 80,9 

venkovský prostor 15 237,28 27 4 091 18,7 4 168 19,1 

SO POÚ Klášterec n.O. 9 844,00 173 17 445 100,0 17 068 100,0 

Klášterec nad Ohří 5 382,31 291 16 167 92,7 15 688 91,9 

venkovský prostor 4 461,69 31 1 278 7,3 1 380 8,1 

SO POÚ Vejprty 13 277,34 37 5 030 100,0 4 966 100,0 

Vejprty 979,85 339 3 305 65,7 3 322 66,9 

venkovský prostor 12 297,49 13 1 725 34,3 1 644 33,1 

Zdroj: ČSÚ Praha, UIR MMR ČR,  vlastní výpočty 

Vývoj po r. 1990 oslabil celkovou dynamiku vývoje počtu obyvatel mikroregionu a vedl k rovnoměrnějšímu 
vývoji celého území. Zastavila se koncentrace obyvatel do měst a posílil se venkovský prostor. V městských 
celcích dnes přesto žije 87,3% obyvatel mikroregionu. Nejvyšší podíl městského obyvatelstva má subregion 
Klášterec, nejnižší Vejprty. V subregionu Kadaň žije ve venkovském prostoru pouze 19% obyvatel. 

Tabulka č. 6: Skladba obcí podle velikostních kategorií 

Obce Obyvatelé celkem  

abs. % abs. % 

do 199 2 10,5 155 0,4 

100-499 8 42,1 1 688 3,9 

500-999 3 15,8 1 852 4,2 

1000-1999 3 15,8 3 497 8,0 

2000-4999 1 5,3 3 322 7,6 

5000-9999 0 0,0 0 0,0 

10000-19999 2 10,5 33 318 76,0 

Celkem 19 100,0 43 832 100,0 
 

Sídelní struktura mikroregionu je tvořena z velké části (52,6%) malými obcemi do 500 obyvatel, ve kterých 
však žije pouze 4,3% všeho obyvatelstva. Velmi malé obce do 100 obyvatel se vyskytují málo četně, stejně 
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tak jako velké obce nad 2000 obyvatel. Kategorie obcí 5 tis. - 9,9 tis. obyvatel zde není zastoupena vůbec. 
Velké obce nad 10 tis. obyvatel jsou Kadaň a Klášterec nad Ohří a žije v nich 76% obyvatelstva 
mikroregionu.  

Vývoj počtu obyvatel 1991-2002 řadí dnes mikroregion Kadaň mezi části s mírnými 1,2% úbytky počtu 
obyvatel a lze jej chápat jako stabilizovaný. Relativní stabilizace počtu obyvatel byla dosažená především 
přirozenými přírůstky. Vývoj migrací ukazuje na pokles obytné atraktivity území mikroregionu. 
V podrobnějším územním pohledu jsou migrační ztráty spojeny především s vývojem v subregionu Klášterec 
a v jeho rámci v samotném Klášterci nad Ohří, kde byla velice nízká intenzita nové bytové výstavby. 

Tabulka č. 7: Přírůstek, úbytek obyvatel 

Přírůstky (úbytky) 1991-2002 Přírůstky (úbytky)  na 1000 
obyvatel střed.stavu 

Území Počet obyv. 
střed. stavu  
1991-2002 přirozené migrací celkové přirozené migrací celkové 

SO ORP Kadaň 44 104 659 -716 -57 14,9 -16,2 -1,3 

SO POÚ Kadaň 21 826 54 -12 42 2,5 -0,5 1,9 

Kadaň 17 713 233 -179 54 13,2 -10,1 3,0 

venkovský prostor 41 13,5 -179 167 -12 -43,5 40,6 -2,9 

SO POÚ Klášterec n.O. 17 281 787 -923 -136 45,5 -53,4 -7,9 

Klášterec n.O. 15 950 800 -915 -115 50,2 -57,4 -7,2 

venkovský prostor 1 331 -13 -8 -21 -9,8 -6,0 -15,8 

SO POÚ Vejprty 4 996 -182 219 37 -36,4 43,8 7,4 

Vejprty 3 321 -119 212 93 -35,8 63,8 28,0 

venkovský prostor 1 675 -63 7 -56 -37,6 4,2 -33,4 

Zdroj: ČSÚ Praha, průběžné bilance natality, mortality, přistěhovalých, vystěhovalých za obce a vlastní 
výpočty 

Subregion Kadaň vykazuje relativně vyvážené migrační saldo. Vlastní město Kadaň zaznamenalo 
v sledovaném období 1991-2002 ztráty pouze ve výši 180 obyvatel, ty však byly vyrovnány přírůstkem 
přirozenou měnou. Kadaň měla vyšší intenzitu bytové výstavby než Klášterec. Migračně ziskové jsou v rámci 
subregionu Kadaň některé malé obce, výrazné migrační přírůstky zaznamenal Mašťov s 670 obyvateli, díky 
nové výstavbě 21 domů. Migračně ziskovým prostorem byl POU Vejprty, díky imigrační politice samotného 
města, kde byla realizována nová bytová výstavba. Venkovský prostor je migračně ztrátový. Celkový vývoj 
počtu obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu dokladuje následující tabulka.  



I. Průzkumy a rozbory – C. Obyvatelstvo, ekonomika, trh práce 

42 Strategický plán Kadaně 

Tabulka č. 8: Obyvatelstvo obcí spádového obvodu Kadaně 

Počet obyvatel Rozdíl Index 
vývoje 

Spádový 
obvod 

Obec 

1991 2001 2002 2002-1991 2002/1991 

SO POÚ Kadaň 21 855 21 717 21 798 -57 99,7 

Kadaň 17 796 17 579 17 630 -166 99,1 

Chbany 583 599 604 21 103,6 

Libědice 209 206 215 6 102,9 

Mašťov 689 688 674 -15 97,8 

Pětipsy 180 191 224 44 124,4 

Račetice 225 236 230 5 102,2 

Radonice 1 110 1 144 1 152 42 103,8 

Rokle 172 216 233 61 135,5 

Veliká Ves 274 268 262 -12 95,6 

 

Vilémov 617 590 574 -43 93,0 

SO POÚ Klášterec nad Ohří 17 494 17 193 17 068 -426 97,6 

Klášterec nad Ohří 16 213 15 757 15 688 -525 96,8 

Domašín 120 153 107 -13 89,2 

Okounov 228 262 266 38 116,7 

 

Perštejn 933 1 021 1 007 74 107,9 

SO POÚ Vejprty 5 026 5 049 4 966 -60 98,8 

Vejprty 3 320 3 336 3 322 2 100,1 

Kovářská 1 425 1 401 1 338 -87 93,9 

Kryštofovy Hamry 88 89 66 -22 75,0 

Loučná pod Klínovcem 23 68 89 66 387,0 

 

Měděnec 170 155 151 -19 88,8 

SO ORP Kadaň 44 375 43 959 43 832 -543 98,8 

Zdroj: Sčítání lidu, domu a bytů 1991 a 2001, bilance počtu obyvatel k 31.12.2002, ČSÚ Praha 
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4. Věková skladba obyvatel a prognóza dalšího vývoje 

Obvod ORP Kadaň má relativně příznivou věkovou skladbu, která i v následujících letech indikuje 
stabilizovaný vývoj přirozenou měnou. Mezi jednotlivými částmi mikroregionu jsou však významné rozdíly.  

Demograficky vitálním je subregion Klášterec nad Ohří, který může být zdrojovým potenciálem pro imigraci 
do Kadaně. Otázkou je kvalita těchto možných imigračních zdrojů. U subregionu Vejprty bude výhledově 
již docházet k výraznějšímu stárnutí obyvatel a k úbytkům přirozenou měnou. Nejnižší demografickou vitalitu 
vykazuje subregion Kadaň s indexem stáří obyvatel 110,5. Regresivní vývoj počtu obyvatel přirozenou 
měnou proběhne jak v samotném městě Kadaň, tak v převaze obcí v jeho zázemí.  

Prognóza vývoje obyvatel do roku 2020 uvažuje vzhledem k stávající věkové skladbě s nárůstem počtu 
obyvatel přirozenou měnou v mikroregionu jako celku a na subregionální úrovni potom v POU Klášterec 
nad Ohří. Zohlednění migračních procesů (pokračování stávajících - var. A) potom sníží počty obyvatel ve 
všech částech mimo mikroregion Vejprty. Varianta B potom migračně posiluje Kadaň oproti stávajícím 
trendům a předpokládá pouze mírný pokles počtu obyvatel (viz tabulka. č.9, obrázek č.7 a č.8). 

 

Tabulka č. 9: Prognóza vývoje obyvatel 

Název  Počet 
obyvatel 
2001 

Index stáří Přírůstek 
přirozenou 
měnou 

Počet obyv. 
2020 bez 
vlivů 
migrace 

Var. A 
pokračová
ní 
migračních 
trendů  

Var. B 
posílení 
imigračních 
trendů  

SO ORP Kadaň 43 959 126,9 1 560 44 748 43 674 43 674 

SO POÚ Kadaň 21 717 110,5 -534 21 233 21 215 21 765 

Kadaň 17 579 111,1 -391 17 227 16 959 17 509 

venkovský prostor 4 138 108,0 -143 4 005 4 256 4 256 

SO POÚ Klášterec n.O. 17 193 155,5 2 108 18 487 17 103 17 103 

Klášterec nad Ohří 15 757 161,0 2 156 17 096 15 724 15 724 

venkovský prostor 1 436 108,1 -48 1 391 1 379 1 379 

SO POÚ Vejprty 5 049 119,4 -15 5 027 5 356 5 356 

Vejprty 3 336 127,3 51 3 376 3 694 3 694 

venkovský prostor 1 713 106,6 -66 1 651 1 662 1 662 

Zdroj: ČSÚ Praha, Prognóza obyvatelstva Ústeckého kraje do r. 2050,vlastní výpočty 
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Obrázek č. 7: Prognóza vývoje obyv. do r.2020, varianta A - vývoj přirozenou měnou 

 

 

Obrázek č. 8: Prognóza vývoje obyv. do r.2020, varianta A - se zohledněním migrace 
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5. Sociálně ekonomická charakteristika obyvatel 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo mikroregionu tvořilo v roce 2001 (poslední dostupné údaje)  53,4% 
z obyvatelstva celkem. Skutečná zaměstnanost je přitom nižší, a to pouze 45%. V porovnání s mírou 
zaměstnanosti v Evropské unii, která  je 65% (v některých zemích jako je např. Dánsko až 78%) - se jedná 
o velmi nízký stupeň zaměstnanosti, v porovnání s Ústeckým krajem je mikroregionální situace relativně 
dobrá. V rámci mikroregionu zaujímá subregion Kadaň středovou pozici, vyšší podíl ekonomicky aktivního 
obyvatelstva má subregion Klášterec, výrazně snížený Vejprty.  

Tabulka č. 10: Ekonomická aktivita, vzdělanost 2001 

Název území, sídla Ekonomicky 
aktivní 

Zaměstnaní Nezaměstnaní  Obyvatelstv
o 
15 a více let 

z toho SŠ a VŠ 

  abs. % abs. % 
z obyv. 

abs. % z EA abs. abs. % 

SO ORP Kadaň 23 461 53,4 19 983 45,5 3 478 14,8 36 028 9 584 26,6 

SO POÚ Kadaň 11 571 53,3 9 854 45,4 1 717 14,8 17 959 5 010 27,9 

Kadaň 9 426 53,6 7 986 45,4 1 440 15,3 14 564 4 437 30,5 

venkovský prostor 2 145 51,8 1 868 45,1 277 12,9 3 395 573 16,9 

SO POÚ Klášterec n.O. 9 386 54,6 8 071 46,9 1 315 14,0 13 876 3 663 26,4 

Klášterec nad Ohří 8 604 54,6 7 376 46,8 1 228 14,3 12 679 3 328 26,2 

venkovský prostor 782 54,5 695 48,4 87 11,1 1 197 335 28,0 

SO POÚ Vejprty 2 504 49,6 2 058 40,8 446 17,8 4 193 911 21,7 

Vejprty 1 676 50,2 1 356 40,6 320 19,1 2 772 603 21,8 

venkovský prostor 828 48,3 702 41,0 126 15,2 1 421 308 21,7 

Ústecký kraj  426 599 52,0 360 432 43,9 66 167 15,5 681 355 208 137 30,5 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ Praha 

Rozsah sociálně slabé populace  

Rozdíl mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem a obyvatelstvem pracujícím je tvořen obyvatelstvem 
nezaměstnaným. Sociální problémy mikroregionu dokladuje vedle existence 18% nezaměstnaných i další 
vysoký podíl osob závislých na sociálních dávkách jako jsou starobní nebo invalidní důchodci (8 tis.), ale i 
závislé osoby (studenti, učni, děti, ženy v domácnosti a pod.). Poměr osob s příjmem a ostatních je v hrubé 
bilanci 4 : 6. V mikroregionu Kadaň dochází i ke zvýšené koncentraci neúplných rodin. O eskalaci problému 
vysokého soustředění sociálně slabé populace názorně vypovídá vývoj sociálních dávek od r. 1996 –za 
POU Kadaň. 

Odvětvová skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva ukazuje, že zaměstnanost v průmyslu přestala být 
v mikroregionu dominantní sférou ekonomické orientace obyvatelstva. Výjimkou je POU Klášterec, jehož 
centrum má slabě rozvinutou obslužnou funkci (vyjádřenou počtem vytvořených pracovních míst na 
obyvatele). V mikroregionu mírně převažuje pracovní uplatnění obyvatel v terciéru jako celku. V porovnání 
s krajskými hodnotami je ve vnitřní struktuře zaměstnaných v terciéru stále velmi nízký podíl ekonomicky 
aktivních v oblasti obchodu a služeb, stejně tak jako podíl osob pracujících ve veřejných službách. 

Zvýšená orientace na třetí sektor je v rámci mikroregionu evidována v Kadani, kde dochází k soustředění 
veřejných služeb i obchodů. Velký vliv na zaměstnanost v terciéru má existence nemocnice a skutečnost, 
že Kadaň je obcí s rozšířenou pravomocí státní správy. Práci v zemědělství a lesnictví nalézá pouze 4,1% 
ekonomicky aktivních, přesto má toto odvětví stále ještě velký význam pro obyvatele venkovských částí 
mikroregionu, zejména pro sídla v zázemí Kadaně.  

Kvalifikační potenciál mikroregionu je v rámci kraje snížený, samotný kraj má v rámci ČR nejhorší 
vzdělanostní skladbu. Podíl VŠ tvoří v mikroregionu 3,9% (kraj 5,4%) a SŠ 22,7% (kraj 25,2%). Základ 
obyvatelstva tvoří kvalifikované dělnické obyvatelstvo. V rámci mikroregionu má nejlepší pozici subregion 
Kadaň, a to především díky vyšší koncentraci vzdělanějšího obyvatelstva v městě Kadani (VŠ 4,8%, SŠ 25%), 
nejproblematičtější je subregion Vejprty.  
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Tabulka č. 11: Ekonomická aktivita - zaměstnanost v odvětví 2001 

Název území, sídla Průměr Průmysl Stavebnictví Terciér z toho ve 
veřej.službách 

  abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

SO ORP Kadaň 969 4,1 8 703 37,1 2 131 9,1 11 658 49,7 4 370 18,6 

SO POÚ Kadaň 546 4,7 3 751 32,4 1 165 10,1 6 109 52,8 2 221 19,2 

Kadaň 259 2,7 3 120 33,1 926 9,8 5 121 54,3 1 807 19,2 

venkovský prostor 287 13,4 631 29,4 239 11,1 988 46,1 414 19,3 

SO POÚ Klášterec n.O. 312 3,3 4 168 44,4 803 8,6 4 103 43,7 1 432 15,3 

Klášterec nad Ohří 238 2,8 3 879 45,1 712 8,3 3 775 43,9 1 335 15,5 

venkovský prostor 74 9,5 289 37,0 91 11,6 328 41,9 97 12,4 

SO POÚ Vejprty 111 4,4 784 31,3 163 6,5 1 446 57,7 717 28,6 

Vejprty 46 2,7 480 28,6 120 7,2 1 030 61,5 560 33,4 

venkovský prostor 65 7,9 304 36,7 43 5,2 416 50,2 157 19,0 

Ústecký kraj celkem 13378 3,1 122 593 28,7 35 372 8,3 255 256 59,8 94 318 22,1 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ Praha 

6. Ekonomická infrastruktura, největší zaměstnavatelé 

Ekonomickou infrastrukturu a její rozvojové možnosti v minulosti zásadně ovlivňovala příslušnost mikroregionu 
do 3 geohospodářských celků. U části území tato podmíněnost přetrvá i v následujícím období min. 20 let. 
Podle aktuálního vymezení v konceptu ÚPN VÚC Ústeckého kraje přísluší mikroregion Kadaň do 
Severočeské hnědouhelné pánevní oblasti, kam spadá město Kadaň a: 

• jeho východní zázemí navazující na Chomutovský mikroregion, velká část Kláštereckého subregionu, 

• oblasti Doupovských hor, kam přísluší část obce Kadaň a zejména další obce nebo jejich části přiléhající 
k prostoru Doupovských hor, 

• oblasti Krušných hor, kam přísluší subregion Vejprty a část subregionu Klášterce.  

Příslušnost k Severočeské hnědouhelné pánvi řadí obec a její zázemí mezi polohově exponované 
průmyslové části kraje významně ovlivněné existencí palivo-energetického komplexu, s nízkou výkonností 
hospodářské základny a s potřebou její další restrukturalizace, s problémy vysoké nezaměstnanosti, 
s vysokým soustředěním pracovní síly s nízkou kvalifikací a sociálně slabého obyvatelstva. 

Závislost na palivo-energetickém komplexu se sice postupně snižuje, transformace průmyslové základny na 
lehký průmysl s vyšší přidanou hodnotou je ale stále ještě pomalá. Velkou část tvoří i nadále výrobní aktivity 
těžkého průmyslu. Nově vznikající místa mají z  části charakter montážních výrob, s nízkými nároky na 
kvalifikaci nebo relativně rizikových výrob jako je potravinářský průmysl. Využívají dočasnou komparativní 
výhodu laciné pracovní síly a nabídku zainvestovaných volných ploch na zelené louce. Z hlediska výhledu, 
zejména při tlaku na růst mezd, nemusí jít vždy o stabilní investice. 

Kladně je možné hodnotit příchod automobilového průmyslu, plastikářského průmyslu, příchod 
zahraničního kapitálu a heterogenitu nových aktivit, vč. skutečnosti, že nové výrobní investice vytvářejí 
střední a malé podniky s vyšší mírou adaptability na požadavky trhu.  

Začleněním části spádového obvodu Kadaně do Krušnohorské oblasti má část prostoru  velkou šanci na 
intenzivnější rozvoj příhraniční spolupráce v rámci Euroregionu Krušnohoří, a to zejména v oblasti cestovního 
ruchu. Jeho vliv není spásonosný, může však vést k stabilizaci osídlení v horském a podhorském prostoru 
Vejprtska a být impulsem i k rozvoji podnikatelského prostředí v Kadani a jejím bezprostředním zázemí.  

Příslušnost k oblasti Doupovské hory je a bude i výhledově limitujícím rozvojovým faktorem. Částečně lze 
z této nevýhody těžit díky jeho využití pro vojska  NATO.  

Jižní prostor mikroregionu má zemědělský charakter, dlouhodobě utlumený nejistotou další existence 
vzhledem k jeho nerostnému potenciálu. Hospodářsky se více integruje do zemědělské oblasti 
Podbořanska, s kterým je spojují problémy dopravní obslužnosti.  
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Z hlediska zaměstnanosti hrají tedy v mikroregionu stále ještě velkou roli těžební aktivity a těžký průmysl, 
který na ně a na výrobu energií navazuje. To se týká zejména prostoru subregionu Kadaň, kde se 
soustřeďuje těžební činnost (Tušimice) a kde jsou lokalizovány elektrárny Tušimice II, Prunéřov I a Prunéřov II, 
které jsou součástí ČEZ.   

V Severočeských uhelných dolech bylo  roce 2003 evidováno již pouze 3,8 tis. míst, a to dohromady 
v Dolech Bílina a v Dolech Nástup Tušimice. V roce 1998 zde bylo 6,4 tis. pracovníků. V mikroregionu Kadaň 
odhadujeme zaměstnanost vytvářenou Severočeskými uhelnými doly na cca 1500 míst. Pokles počtu 
pracovních míst bude nesporně pokračovat. Racionalizační opatření lze očekávat zejména v souvislosti 
s privatizací Severočeských uhelných dolů.  

Po ukončení provozu v ETU I představuje nabídka pracovních míst v elektrárnách pouze 826 pracovních 
míst, z toho:  

• ETU II      246 míst  

• EPRU I a EPRU II  580 míst. 

Realizací zatím nepotvrzeného záměru ČEZ na vybudování nové elektrárny v prostoru Tušimice (ETU I) se 
může nabídka zvýšit řádově o cca 300 pracovních míst. 

V subregionu Kadaň působí dále řada větších podniků těžkého průmyslu s vazbou na palivo-energetický 
komplex jako jsou: 

• Energetické opravny, a.s. Kadaň - výroba parních kotlů kromě kotlů na ústřední topení; výroba 
jaderných reaktorů, 

• Hunter Douglas Kadaň s.r.o. Kadaň, výroba kovových konstrukcí a jejich dílů, 

• STS Prunéřov, a.s. Kadaň, výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, výroba nádob na stlačené 
plyny, instalované nádrže pro skladování. 

V relativně malém rozsahu je zde zastoupen lehký průmysl. K významnějším firmám patří zejména 
EUROFASHION, s.r.o. Kadaň, výroba spodního prádla. Ke kladným stránkám patří v subregionu Kadaň i 
existence několika větších stavebních firem, které však nejsou plně podchyceny v evidencích díky formě 
zaměstnávání na živnostenský list. 

Velké a střední průmyslové podniky lehkého průmyslu jsou dnes soustředěny především v nově vzniklé zóně 
Verne v Klášterci nad Ohří, která má certifikát akreditované průmyslové zóny.  

Největším zaměstnavatelem je dnes firma CHERRY s.r.o. Klášterec nad Ohří, s výrobou elektrických 
rozvodných a spínacích zařízení. K dalším  velkým firmám, které zde působí, patří  

• Butz-leper CZ s.r.o., automobilový průmysl, 

• TG Safety Systems Czech s.r.o. automobilový průmysl, 

• Arina Naturdärme Tschechien s.r.o. potravinářský průmysl. 

Významnou pro zaměstnanost v lehkém průmyslu je i existence závodu Karlovarského porcelánu. Závod 
vyrábí cca 4500 tun porcelánu a zaměstnává 650 pracovníků (bývalá porcelánka Thun). Vedle toho zde 
působí i větší tradiční strojírenská firma ZKL s.r.o. Klášterec nad Ohří, která však snižuje počty pracovníků.  

V subregionu Vejprty je průmyslová výroba málo rozvinutá. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem je  

• KÖSTLER, s.r.o. Vejprty, výroba brašnářského a sedlářského zboží a jiných výrobků z usní a plastů. 

Na zaměstnanosti se významně podílejí zaměstnavatelé s účastí zahraničního kapitálu. Úřadem práce 
Chomutov je jejich vliv na zaměstnanost odhadován na 24%. Nová pracovní místa vytvářená zahraničními 
investory jsou vhodná pro vyučené a uchazeče s nízkou kvalifikací, ale s vysokými požadavky na kvalitu 
práce a pracovní nasazení. Ve spojení s nízkými výdělky tyto požadavky odrazují zejména dlouhodobě 
nezaměstnané od toho, aby se o tato místa ucházeli. Úřad práce uvádí, že v průmyslových zónách 
v Klášterci nad Ohří a Chomutově bylo během roku 2003 vytvořeno 615 nových pracovních míst, u nových 
investorů našlo novou pracovní příležitost celkem 2817 zaměstnanců. Ve firmách v Klášterci  nad Ohří jsou 
potom bilance z roku 2003 pouze 124 míst, další místa vznikla v zóně Královský vrch v Kadani, kde působí 
několik menších zahraničních firem. Nejznámější je japonská firma Oiles s orientací na automobilový průmysl 
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a s plánovaným počtem 100 pracovních míst. Řada firem zatím nenaplnila plánovanou zaměstnanost a 
nová místa budou vznikat v dalších letech (viz. tab.). 

Tabulka č. 12: Plánovaný nárůst pracovních míst ve vybraných firmách v Klášterci nad Ohří – průmyslová 
zóna Verne 

Plánovaný nárůst Firma  Stát Počet 
pracovníků 
2003 2004 2005 2006 

AD - TECH s.r.o., Klášterec n.O., strojírenství ČR 9 0 0 0 

ALFA - TECHNIC spol. s r.o. Klášterec n.O., služby ČR 12 0 0 0 

ARIAN Naturdärme Tschechien s.r.o., potravin.průmysl SRN 80 0 0 167 

DONALDSON Czech Rebublic s.r.o., strojírenství Belgie, USA 44 87 100 0 

Döbelner Süsswarenmanufaktur CZ s.r.o., potravinářský 
průmysl 

SRN 44 * * * 

EUROFOAM Bohemia s.r.o., gumárenský a plast.průmysl SRN 11 0 0 0 

Hutz-El s.r.o. + Hutzel – Epos spol. s r.o., strojírenství SRN 71 0 0 0 

KECIP, s.r.o., dřevovýroba  ČR 0 * * * 

MK-mont illuminations s.r.o, elektrotechnický prům. ČR 22 0 0 0 

Pittsburgh Corning CR s.r.o. stav. výroba Nizozemí 98 0 0 0 

ROLTECH spol.s r.o., plastikářský průmysl ČR 10 0 0 0 

TG Safety Systems Czech, s.r.o., automobilový prům. Japonsko 140 * * * 

Butz-Ieper CZ s.r.o., automobilový prům.. SRN, Belgie 228 0 0 0 

Cherry, spol. s r.o., elektrotechnický prům.  SRN 529 0 0 0 

 

Evidovaný celorepublikový trend zvyšování zaměstnanosti ve službách je typickým i pro mikroregion Kadaň. 
Největším zaměstnavatelem je přitom oblast veřejných služeb – státní správa, samospráva, školství, 
zdravotnictví, sociální služby, obrana, významným zaměstnavatelem je i doprava, peněžní služby a 
bankovnictví, kde se však předpokládá pokles zaměstnanosti. Obchod a výrobní služby již vytvářejí nižší 
podíl pracovních míst.  

V krátkodobé perspektivě lze dle Úřadu práce Chomutov  předpokládat v mikroregionu následující 
tendence ve vývoji zaměstnanosti:  

• pozitivní tendence v zaměstnanosti v sekundárním sektoru u lehkého zpracovatelského průmyslu díky 
naplnění plánovaných hodnot zaměstnanosti u podniků se zahraniční účastí, 

• určité mírné přírůstky v strojírenském průmyslu, elektrovýrobě, textilním a oděvním průmyslu a ve 
stavebních pracích. Nejvyšší přírůstky jsou pro nejbližší období předpokládány v plastikářském a 
gumárenském průmyslu. 

• pokles zaměstnanosti v potravinářství, dobývání nerostných surovin, ve výrobě a rozvodu elektřiny, ve 
výrobě kovů a v kovovýrobě, 

• pokles zaměstnanosti v části třetího sektoru - v peněžnictví, veřejné správě, obraně, sociálním 
zabezpečení, 

• stabilizaci nebo mírný nárůst v oblasti jiných služeb, včetně služeb sociálních 
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7. Podnikání v soukromém sektoru 

K 31.12.2003 bylo Obecním živnostenským úřadem v Kadani evidováno celkem 5945 podnikajících 
podnikatelů (majících alespoň jedno živnostenské oprávnění), z toho 5489 fyzických osob a 463 
právnických osob. V rámci celkového počtu fyzických osob je 175 cizinců, především občanů Vietnamu, 
Ukrajiny a Slovenska. Většinou se jedná o živnostnické činnosti volné, bez specifických nároků na kvalifikaci. 
Zahraniční právnický subjekt nebyl evidován ani jeden.  

Změna podmínek pro podnikání v zásadě nesnížila počet podnikatelských subjektů. K 31.6.2004 je na 
živnostenském úřadě Kadaň evidováno celkem 5482 fyzických osob, z toho 170 cizinců. Došlo však k zvýšení 
počtu osob, které pozastavily svou podnikatelskou činnost. V současnosti (k 31.6.2004) je v evidenci 
živnostenského úřadu Kadaň celkem 1450 pozastavených živností u fyzických osob a 17 u právnických 
osob. U fyzických osob má tedy pozastavenu činnosti více jak 25% subjektů, u právnických osob 3,7%.  

Tabulka č. 13: Evidence podnikatelů podnikajících na základě živnost. oprávnění 

Fyzické osoby Právnické osoby  

31.1.2003 1.6.2004 31.12.2003 

tuzemské 5 314 5 312 453 

zahraniční 175 170 0 

celkem 5 489 5 482 453 

pozastavené živnosti   1 450 17 
 

Ve struktuře podnikatelských činností převažovaly volné živnosti 68,4%, na druhém místě byla řemesla 
(21,5%), vázané živnosti tvoří 6,9% a koncesované 3,2%. Z celkového počtu živností bylo během roku 2004 
zrušeno 145 živností.  

Tabulka č. 14: Podnikání na základě živnostenského oprávnění 

 Počet udělených živnostenských oprávnění 

 Fyzické osoby Právnické osoby Celkem 

Volné 5 883 1 114 6 997 

Řemeslné 1 985 209 2 194 

Vázané 584 122 706 

Koncesované 254 75 329 

Provoz.průmysl.způsobem 1 3 4 

Celkem 8 707 1 523 10 230 
 

8. Situace na trhu práce 

V roce 2001 se do kategorie nezaměstnaných zařadilo 3478 obyvatel a míra nezaměstnanosti byla 14,8%. 
V evidenci Úřadu práce je v současnosti (na konci roku 2003) již 4,3 tis. osob, tj. již 18% z ekonomicky 
aktivního obyvatelstva, pro které chybějí pracovní příležitosti. Míra nezaměstnanosti je přitom na úrovni 
kraje.  

Nabídka volných pracovních míst byla na konci r. 2003 v poměru k počtu uchazečů 26 uchazečů na 1 
pracovní místo. Zvláště nepříznivá je situace v subregionu Vejprty, kde nejsou evidována žádná volná 
pracovní místa a nezaměstnanost dosahuje 24%. Tato oblast patří mezi nejvíce problémové v rámci celého 
kraje. Subregion Kadaň se v míře nezaměstnanosti pohybuje mírně pod mikroregionálním průměrem. 
Subregion Klášterec i přes vznik nových aktivit v industriálním parku Verne měl situaci oproti Kadaňsku 
poněkud méně příznivou. 
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Tabulka č. 15: Nezaměstnanost a volná pracovní místa 

Prosinec 2003 Subregiony 

Obyvatelstv
o 

Ekon. 
aktivita 

Počet 
nezaměstn. 

Volná 
prac.místa 

Míra 
nezam. (%) 

Kadaň 21 717 11 571 1 994 107 17,2 

Klášterec nad Ohří 17 193 9 386 1 691 57 18,0 

Vejprty 5 049 2 504 599 0 23,9 

Mikroregion celkem 43 959 23 461 4 284 164 18,3 

Zdroj: Zpráva Úřadu práce 2003 za okres Chomutov, přepočet za mikroregion Kadaň 

Struktura nezaměstnaných  

Zhruba polovinu nezaměstnaných tvoří osoby tzv. dlouhodobě nezaměstnané, v délce vyšší než 12 měsíců. 
V rámci této skupiny je velký podíl nezaměstnanosti delší než 2 roky (62,5%) a 15% jsou osoby nezaměstnané 
déle než 4 roky.  

Tabulka č. 16: Struktura uchazečů o práci podle délky evidence 

délka evidence  Počet uchazečů % 

do 3 měsíců 690 16,1 

3-6 měsíců 634 14,8 

6-12 měsíců  775 18,1 

12-24 měsíců 818 19,1 

2-4 roky 715 16,7 

nad 4 roky 651 15,2 

Celkem 4 284 100,0 

Zdroj: Zpráva Úřadu Práce 2003 za okres Chomutov, přepočet za mikroregion Kadaň 

Z hlediska vzdělání převažují ve skladbě nezaměstnaných uchazeči s nízkou kvalifikací, silnou skupinou jsou i 
uchazeči bez maturity. Uchazeči s nejnižší kvalifikací přitom tvoří dominantní podíl v dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Z hlediska uplatnění uchazečů se středním a vyšším vzděláním se ukazuje malá váha na 
výši vzdělání, významným faktorem je skutečná kvalifikace a specializace v potřebných oborech, ale také 
schopnost adaptace v pracovním procesu. Na trhu práce se proto relativně úspěšně umísťují uchazeči se 
středním všeobecným vzděláním.  

Tabulka č. 17: Struktura uchazečů podle vzdělání 

Struktura uchazečů podle vzdělání  abs. % 

bez vzdělání a základní  2 018 47,1 

vyučení  1 666 38,9 

středoškolské a vyšší 600 14,0 

Celkem 4 284 100,0 

Zdroj: Zpráva Úřadu Práce 2003 za okres Chomutov, přepočet za mikroregion Kadaň 

Mezi dlouhodobě nezaměstnanými jsou dále častěji zastoupeny ženy starší 35 let, lidé se zdravotními 
problémy, lidé pocházející z Vejprtska a z měst. Nejvýznamnějšími indikátory souvisejícími s délkou 
nezaměstnanosti jsou zdravotní stav, věk a vzdělání. Horší zdravotní stav, vyšší věk a nízké vzdělání se 
s prodlužující délkou nezaměstnanosti stávají typičtějšími charakteristikami.  

Z dlouhodobějšího hlediska (v horizontu uplynulých pěti let) je příznivý vývoj (tj. pokles podílu na 
nezaměstnanosti) u žen, a zejména pak mladých nezaměstnaných, opačný vývoj pak u dlouhodobě 
nezaměstnaných a u uchazečů starších 50 let. Problémy uplatnit se na trhu práce mají i kvalifikovaní 
uchazeči s praxí – důsledkem je nedostatek volných míst pro absolventy. 
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Problémem u této skupiny je také nesoulad mezi oborovou a profesní poptávkou a nabídkou. Problémy při 
hledání zaměstnání mají především mladiství po ukončení ZŠ – nemají žádnou kvalifikaci a zaměstnavatelé 
o ně nemají zájem. 

Situaci na mikroregionálním trhu práce ovlivňuje neustálé snižování zaměstnanosti v palivo-energetickém 
komplexu, který poskytuje stále ještě velkou část pracovních míst na místním trhu práce (cca 20-25%). Jeho 
přímá role v místní zaměstnanosti se však neustále snižuje. Jeho existence je však důležitá pro zaměstnanost 
u subdodavatelů a v navazujících službách a pro celkovou sociální a ekonomickou stabilitu území.  

V minulém roce probíhal největší útlum zaměstnanosti v odvětví služeb a obchodu, stavebnictví, 
zdravotnictví a zemědělství. Velký význam mělo i snížení u významného zaměstnavatele ve strojírenství ZKL 
s.r.o. (Klášterec nad Ohří), který snížil oproti roku 2002 stav svých zaměstnanců o 240. Naopak k určitému 
posílení zaměstnanosti dochází v odvětví gumárenské a plastikářské, tj. výroba komponentů pro 
automobilový průmysl. Nová pracovní místa vznikala především u zaměstnavatelů, kteří získali účelovou 
dotaci na podporu zaměstnanosti z ministerstva pro místní rozvoj, nebo u těch, kteří plní závazek tvorby 
nových pracovních míst v průmyslových zónách na základě získání investiční pobídky podle zákona 
č.72/2000 Sb. o investičních pobídkách.  

Stále větší vliv na nezaměstnanost v regionu má prohlubující se nedostatečná dopravní obslužnost 
v problémových lokalitách (horská oblast), uchazeči o zaměstnání z této části mají minimální šanci ucházet 
se o zaměstnání v průmyslových zónách, kde charakter  výroby vyžaduje dvousměnný provoz. 

Dalšími příčinami dlouhodobé nezaměstnanosti jsou (vedle nízké nabídky volných pracovních) míst 
kvalifikační nesoulad mezi nabídkou volné pracovní síly a poptávkou po ní a v neposlední řadě i snížená 
podnikatelská aktivita místního obyvatelstva, výrazně nízká  v městech Klášterec nad Ohří a Kadaň.  

Nízká podnikatelská aktivita souvisí bezpochyby se sníženým kvalifikačním potenciálem, a to i v porovnání 
s celokrajskými hodnotami, které jsou nejnižší v rámci republiky. Je bezesporu i důsledkem dlouhodobé 
existence jednoho velkého dominantního zaměstnavatele a tím i nízké adaptability obyvatelstva na nové 
požadavky, která je rozvine při častějších změnách zaměstnavatelů.  

9. Vybavenost mikroregionu 

Blízká existence dvou souměřitelně velkých měst Kadaně a Klášterce nad Ohří vytváří relativně bohatou 
nabídku školských, sociálních, sportovně rekreačních a zdravotnických služeb pro jejich spádová území. 
Méně příznivá je situace v subregionu Vejprty, které má slabé centrum a rozsáhlé venkovské zázemí 
s obtížnější dostupností vybavenostních center.  

Kadaňský subregion má oproti Kláštereckému zvýhodněnou pozici vyplývající již ze samotné skutečnosti, že 
Kadaň je městem s rozšířenými pravomocemi pro výkon státní správy. Velkou komparativní výhodou je ale 
především existence nemocnice, širší spektrum nabídky středních škol i sociálních služeb, velmi dobrá je i 
nabídka sportovních možností, kterou významně zkvalitní plánovaná výstavba sportovní haly a plaveckého 
stadionu (podrobněji viz kap. 5.3. Vybavenost města) 

Klášterec může naopak nabídnout zrekonstruované lázně Kyselka, Aquacentrum, ale i areál s krytým 
zimním stadionem a tělocvičnou, saunou a fitcentrem, stravovacím zařízením, tenisovými kurty a 
fotbalovým hřištěm včetně tréninkového. V areálu je vyčleněná plocha pro stavbu víceúčelové sportovní 
haly a plochy pro další sportovní aktivity s doplňkovými službami. 

Existující zařízení veřejných služeb mají převážně mikroregionální nebo subregionální význam. Širší význam 
mají pouze některá zařízení sociální péče, kam spádují uživatelé z širšího okruhu jako jsou ústavy sociální 
péče pro mentálně postižené v Kadani, Mašťově, Vejprtech, event. gymnázium v Kadani, Aquacentrum a 
lázně Kyselka v Klášterci,  výhledově po realizaci plánovaných záměrů i Nemocnice Kadaň.  
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SUBREGION KADAŇ 

1. Administrativně správní členění obce a základní sídelní jednotky 

Obec Kadaň je tvořena 9 katastrálními územími s celkovou výměrou 6562 ha. Administrativně je členěna 
do 10 částí. Jsou to Kadaň-město, Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Nová Víska, Pokutice, Prunéřov, 
Tušimice, Úhošťany, Zásada u Rašovic. Tyto části jsou tvořeny celkem 31 základními sídleními jednotkami 
(dále ZSJ), v městském prostoru Kadaně nazývanými urbanistickými obvody (dále UO). Základní sídlení 
jednotky jsou nejnižší územní jednotky za které jsou dostupné statisticky sledované údaje ze sčítání lidu 
domů a bytů z roku 2001. Novější data zatím nejsou k dispozici. Analýza na této úrovni i přes určitou 
zastaralost údajů umožňuje posoudit vývoj v jednotlivých částech obce a zpracovat 
sociálnědemografickou typologii obce.  

Část Kadaň–město je tvořena 18 UO. Podle územně identifikačního registru (UIR) Ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR) jsou identifikovány následujícími kódy a názvy. Nutno poznamenat, že oficiálně platné názvy 
přitom nereflektují současné obvyklé místní pojmenování jednotlivých částí města, skutečné prostorové 
vymezení je v pravé části tabulky. 

 

Tabulka č. 18: Základní sídelní jednotky, urbanistické obvody 

identifikač
ní kód 

název ZSJ dle UIR MMR ČR skutečné prostorová identifikace, místně obvyklé názvy 

0616890 Kadaň - historické jádro Historické jádro vč. historických předměstí, ulice Jiráskova, Ohře, 
Rokelská 

0616970 U Ohře vilová kolonie mezi ulicí J.Švermy a Ohří 
0617010 Sídliště Budovatelů Sídliště Budovatelů (A), městský park 
0617190 Na Podlesí Sídliště Na Podlesí, přilehlá vilová kolonie kolem ulic Fibichova, 

Dvořákova 
0617270 Slavín Sídliště Slavín (C) bez nemocnice, část sídliště Lučanů (B),  
0617350 U Nemocnice Nemocnice, přilehlá vilová kolonie kolem ulice Třešňová 
0617430 Nový Prunéřov část sídliště Lučanů (B), sportovní areál + přilehlý park 
0617510 U Škol mezi ulicemi kpt.Jaroše, Na průtahu, 5.května, (Sídliště E) 
0617600 Průmyslový obvod průmyslová zástavba kolem „Kaolinky“ 
0617780 Koželužská mezi ulicemi Rokelská, Věžní, Ovesná, Polní, řekou Ohří (zde je 

platný název obzvláště zavádějící) 
0617860 Na Soudném území kolem bývalých kasáren 
0617940 Na Jezerce Jihovýchodní předpolí vymezené meandrem Ohře a silnicí do 

Tušimic 
0618080 Kostelní Dvůr území na levém břehu Ohře 
0619050 Zlatý vrch Zlatý vrch, vých. předpolí kolem statku Jezerka 
0618320 Stražiště Strážiště (Sv. kopec), západní předpolí s novým sídlištěm Stražiště 

I,II 
0618910 Bystřice   
3218340 Kadaň - velkolom   
3218260 K Bystřici   
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Obrázek č. 9: Rozsah a členění správního obvodu obce Kadaň 
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Obrázek č. 10: Územní členění Kadaně na urbanistické obvody (UO) 
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Část Prunéřov je členěna do 5 ZSJ a to pod následujícími kódy a názvy : 

Tabulka č. 19: ZSJ Prunéřov 

Identit. kód Název ZSJ Prunéřov 

0618410 Královský vrch 

0618591 Prunéřov 

0618670 Prunéřov-Elektrárny 

0618830 Prunéřov-U Nádraží 

3218420 Prunéřov-Velkolom 
 

Zbývající části Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Nová Víska, Pokutice, Tušimice, Úhošťany, Zásada 
u Rašovic jsou tvořeny jednou základní sídelní jednotkou. 

Základní sídelní jednotky lze identifikovat podle převažující funkce, kterou plní v organismu obce. Velkou 
část tvoří ZSJ, které nejsou obytné a mají charakter pracovištní, vybavenostní, zemědělský nebo rekreační. 
Neobydlené ZSJ nebo jednotky s marginálním počtem obyvatel jsou z analýzy vyčleněny. Jedná se o tyto 
základní sídelní jednotky nebo celé části obce :  

Tabulka č. 20: Neobydlené nebo marginální ZSJ 

Kód ZSJ (části obce) Název ZSJ 

061824 Zásada u Rašovic (část obce ) 

0618670 Prunéřov-Elektrárny 

3218420 Prunéřov-Velkolom 

0617940 Na Jezerce 

0618080 Kostelní Dvůr 

0618910 Bystřice 

0619050 Zlatý vrch 

3218260 K Bystřici 

3218340 Kadaň-Velkolom 

0618592 Prunéřov 

407933 Meziříčí (část obce) 

407941 Nová Víska (část obce) 
 

U okrajově obydlených ZSJ jsou údaje jsou nedostupné z důvodů ochrany individuálních dat  V důsledku 
těchto úprav jsou bilanční hodnoty při analýze na úrovni ZSJ poněkud odlišné od bilančních hodnot 
použitých při analýze širších vztahů, kde vycházíme z hodnoty za obec celkem. 

 

2. Obyvatelstvo  

2.1. Vývoj obyvatelstva 

Obec Kadaň vykázala v období 1991 – 2001 pouze velmi nízké úbytky počtu obyvatel. Po roce 2001 má 
počet obyvatel progresivní vývoj a v současnosti je bilancováno cca 18,5 tis. obyvatel. Nárůst počtu 
obyvatel obce je spojen především s dosídlováním nově postavených bytů a rekonstruovaných objektů po 
armádě  v části Kadaň město. 

Na úrovni částí obce se výrazně zvýšil počet obyvatel v Prunéřově, a to zejména vlivem nárůstu počtu 
obyvatel v části Prunéřov – u nádraží, kde vznikla lokalita bydlení sociálně slabých občanů (a kam byli 
přestěhováni neplatiči nájemného z městských bytů). Vysoké relativní přírůstky zaznamenala i část Brodce, 
v absolutních hodnotách se jedná o nárůst 9 obyvatel.  
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Část tvořená vlastním městem Kadaň měla vývoj mírně regresivní, nejvyšší úbytky jsou evidovány v UO 
U Nemocnice (Iv = 83,6), významné absolutní i relativní úbytky mělo ve sledovaném období 1991-2001 
sídlišti C (UO 27 Slavín) a sídlišti D (UO 19 Na Podlesí). K významnému snížení počtu obyvatel došlo i 
v Průmyslovém obvodu (UO 60) 

V historickém jádru zůstal počet obyvatel relativně stabilní, stejně tak jako ve velkém obytném sídlišti B (UO 
43 Nový Prunéřov) a v UO U škol – zde jsou evidovány pouze velmi mírné ztráty v počtu obyvatel. Stabilním 
vývojem prošlo i nejstarší poválečné sídliště A (UO Sídliště Budovatelů). 

Mírné přírůstky obyvatel jsou evidovány v UO U Ohře a v UO Koželužská (Věžní, Sukova, Polní). Výrazný 
nárůst počtu obyvatel je charakteristický pro UO 32 Strážiště, kde je však v době sčítání podchyceno pouze 
84 obyvatel (realita je cca 500 ob.) a pro vyčleněnou část UO 86 Na Soudném (kasárna-sever), kde je 
podchyceno pouze 12 obyvatel a kde díky prodeji objektů po armádě dochází k jejich přestavbě na RD 
(UP uvádí cca 410 obyvatel). 

 

Tabulka č. 21: Obyvatelstvo částí města a urbanistických obvodů 

Část města/UO  Obyvatelstvo celkem Index 
vývoje 

Podíl obyv. 
/velik.obce 

 1991 2001 Rozdíl   

KADAŇ CELKEM 20837 17579 -3258 84,4 100,0 

Kadaň město 17459 16975 -484 97,2 96,6 

Kadaň - hist. jádro 1058 1027 -31 97,1 5,8 

U Ohře 580 620 40 106,9 3,5 

Sídliště Budovatelů 1564 1568 4 100,3 8,9 

Na Podlesí 3710 3528 -182 95,1 20,1 

Slavín 4525 4234 -291 93,6 24,1 

U Nemocnice 366 306 -60 83,6 1,7 

Nový Prunéřov 2342 2297 -45 98,1 13,1 

U Škol 1900 1886 -14 99,3 10,7 

Průmyslový obvod 153 140 -13 91,5 0,8 

Koželužská 1228 1254 26 102,1 7,1 

Stražiště 4 84 80 2100,0 0,5 

POKUTICE 15 16 1 106,7 0,1 

Část PRUNÉŘOV 47 336 289 714,9 1,9 

Královský vrch 15 11 -4 73,3 0,1 

Prunéřov 8 44 36 550,0 0,3 

Prunéřov - U Nádraží 22 275 253 1250,0 1,6 

TUŠIMICE 111 110 -1 99,1 0,6 

BRODCE 5 14 9 280,0 0,1 

KADAŇSKÁ JESEŇ 29 28 -1 96,6 0,2 

ÚHOŠŤANY 99 84 -15 84,8 0,5 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 1991 a 2001 , vlastní výpočty  
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2.2. Věková skladba 

Kadaň má v současnosti relativně mladé obyvatelstvo. V roce 2001 byl průměrný věk 37 let.  Přesto index 
stáří obyvatelstva (poměr mezi dětskou a nejstarší složkou populace postproduktivního věku) indikuje 
výhledově úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou a relativně významné stárnutí populace v obci jako 
celku. Tento proces je již patrný v sledovaném desetiletém období 1991-2001. Dětská složka se oproti r.1991 
výrazně snížila, a to o celkový počet 1100 dětí, v relativním zastoupení je evidován pokles z 23,1% na 17,2%. 
Relativně stabilním vývojem prošla složka obyvatel produktivního věku, která je dnes zastoupena 67,4%. 
Podíl obyvatel 60 a více let vzrostl na 2712 osob, tj. z 11,6%  na 15,4% z celkového počtu obyvatel Kadaně. 

Na úrovni částí obce má velmi mladé obyvatelstvo Prunéřov, kde lze očekávat významné přírůstky 
přirozenou měnou (vliv soustředěného rómského obyvatelstva v UO 83 Prunéřov-u nádraží). Mladé 
obyvatelstvo s výhledovou demografickou vitalitou má i malá část Brodce, v menší míře Úhošťany.  

Tabulka č. 22: Věková skladba 

Část města/UO Věk 0-14 let Věk 15-59 let Věk 60 a více let prům. 
věk 

 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 2001 

KADAŇ OBEC 4115 23,1 3015 17,2 11608 65,2 11851 67,4 2071 11,6 2712 15,4 37 

KADAŇ – město  4045 23,2 2859 16,8 11400 65,3 11470 67,6 2014 11,5 2645 15,6 37 

Kadaň hist. jádro 246 23,3 145 14,1 695 65,7 746 72,6 117 11,1 136 13,2 38 

U Ohře 112 19,3 98 15,8 358 61,7 428 69,0 110 19,0 93 15,0 37 

Sídl. Budovatelů 288 18,4 245 15,6 986 63,0 965 61,5 290 18,5 358 22,8 40 

Na Podlesí 904 24,4 576 16,3 2485 67,0 2449 69,4 321 8,7 503 14,3 37 

Slavín 844 18,7 681 16,1 3079 68,0 2733 64,5 602 13,3 820 19,4 39 

U Nemocnice 128 35,0 65 21,2 228 62,3 222 72,5 10 2,7 19 6,2 31 

Nový Prunéřov 630 26,9 501 21,8 1496 63,9 1529 66,6 216 9,2 267 11,6 33 

U Škol 530 27,9 306 16,2 1235 65,0 1304 69,1 135 7,1 276 14,6 38 

Průmyslový obvod 53 34,6 26 18,6 94 61,4 105 75,0 6 3,9 9 6,4 31 

Koželužská 307 25,0 201 16,0 718 58,5 893 71,2 203 16,5 160 12,8 36 

Strážiště 1 25,0 12 14,3 3 75,0 70 83,3 0 0,0 2 2,4 33 

POKUTICE 1 6,7 0 0,0 11 73,3 8 50,0 3 20,0 8 50,0 54 

část PRUNÉŘOV  9 19,1 117 34,8 29 61,7 204 60,7 9 19,1 15 4,5 26 

Královský vrch 5 33,3 1 9,1 10 66,7 6 54,5 0 0,0 4 36,4 44 

Prunéřov 0 0,0 6 13,6 6 75,0 33 75,0 2 25,0 5 11,4 38 

Prunéřov - U Nádraží 4 18,2 108 39,3 13 59,1 162 58,9 5 22,7 5 1,8 23 

TUŠIMICE 29 26,1 14 12,7 74 66,7 78 70,9 8 7,2 18 16,4 38 

BRODCE 0 0,0 3 21,4 2 40,0 9 64,3 3 60,0 2 14,3 31 

KADAŇSKÁ JESEŇ 2 6,9 3 10,7 22 75,9 17 60,7 5 17,2 8 28,6 44 

ÚHOŠŤANY 26 26,3 18 21,4 59 59,6 53 63,1 14 14,1 13 15,5 37 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 1991 a 2001 

Město Kadaň patří jako celek mezi části se sníženou demografickou vitalitou, kde však bude vývoj vnitřně 
diferencován na úrovni urbanistických obvodů. Dynamický vývoj přirozenou měnou bude charakterizovat 
následující léta v UO 35 Nemocnice s velmi mladým obyvatelstvem (průměrný věk 31 let, Index stáří = 
342,1), UO 60 Průmyslový obvod, UO 32 Strážiště a pravděpodobně i UO 86 Na Soudném (prostor bývalých 
kasáren). Růstové předpoklady má i sídliště B ( UO 43 Nový Prunéřov-Lučany), stabilizovaný demografický 
vývoj je pravděpodobný v UO Koželužská (Věžní, Sukova, Polní). V ostatních částech města povedou 
přirozené procesy k přirozenému stárnutí a úbytkům počtu obyvatel, nejvýrazněji v nejstarším Sídlišti 
Budovatelů (A) a v UO 27 Slavín (C).  
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Obrázek č. 11: Výhledový demografický typ populace 
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2.3. Vzdělanostní skladba 

Kvalifikační profil obyvatelstva je v Kadani určován vysokým zastoupením obyvatel se základním vzděláním 
a s vyučením. Dohromady má tato skupina 67% zastoupení na obyvatelstvu celkem. Středoškolsky 
vzdělané obyvatelstvo tvoří 26% a vysokoškolsky vzdělané 5%. Zbývající 2% procenta tvoří osoby bez 
vzdělání nebo osoby, které jej neuvedly. Nízký kvalifikační potenciál odráží dlouhodobou orientaci obce na 
méně kvalifikované profese v důlním a energetickém průmyslu. Příznivým faktem je přitom skutečnost, že 
během posledního desetiletí došlo k významnému nárůstu středoškolsky vzdělaného obyvatelstva o téměř 
5% a zvýšil se i počet vysokoškolsky vzdělaných osob. Také poměr mezi obyvateli se základním vzděláním a 
středním vzděláním bez maturity se příznivě změnil ve prospěch vyššího podílu kvalifikovaných dělnických 
profesí. 

V rámci obce mají oproti průměru významně snížený podíl obyvatel s vyšším vzděláním všechny přičleněné 
části (mimo Kadaňskou Jeseň). Tato skutečnost signalizuje růst atraktivity městské části obce položené 
v přírodním prostoru, kde vzniká ve sčítání zatím nepodchycená nová výstavba rodinných domů. Minimální 
zastoupení kvalifikovaného obyvatelstva má naopak Prunéřov. 

Nejvyšší zastoupení obyvatel se středoškolským a vysokoškolským vzděláním má v rámci obce část Kadaň – 
město (31,1%). V jejím rámci se průměru se zcela vymyká nově postavený prostor Strážiště, kde je téměř 
20% zastoupení vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a 40% středoškoláků. Tyto hodnoty jsou však 
poněkud zkreslené nízkou obydleností v době sčítání.  

Obdobně příznivou skladbu lze uvažovat v nově vznikající obytné části kasárna – sever, kde dochází 
k postupné přestavbě objektů opuštěných armádou na rodinné bydlení.  

Zvýšené zastoupení vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaného obyvatelstva mají i další části s velmi dobrými 
parametry obytné funkce jako je UO U Ohře, kde tvoří tato skupina 40,4%. Na další pozici se ocitá Kadaň - 
historické jádro se 7,4% vysokoškoláků a 30,5% lidí s maturitou. Naopak snížený kvalifikační potenciál mají 
UO Nový Prunéřov (část sídliště B), UO Sídliště  Budovatelů (A) a sídliště UO Slavín (sídliště C, část sídliště B). 
Vzhledem k tomu, že se zde koncentruje velká část obyvatelstva Kadaně, ovlivňuje situace v těchto 
částech významně výsledky za celou obec.  
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Obrázek č. 12: Podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva nad 15 let 
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Tabulka č. 23: Vzdělanostní skladba obyvatel nad 15 let 

 Obyv.15+ z toho s ukončeným vzděláním   

 celkem základním a 
bez vzdělání 

vyučení a 
střední 
odborné 

úplní střední a 
vyšší odborné  

vysokoškolské nezjištěné 

   abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

KADAŇ OBEC 14564 4151 28,5 5748 39,5 3733 25,6 704 4,8 228 1,6 

KADAŇ - město 14116 3896 27,6 5608 39,7 3697 26,2 695 4,9 220 1,6 

Kadaň - historické 
jádro 

882 206 23,4 329 37,3 269 30,5 65 7,4 13 1,5 

U Ohře 522 136 26,1 168 32,2 173 33,1 38 7,3 7 1,3 

Sídliště Budovatelů 1323 391 29,6 532 40,2 328 24,8 52 3,9 20 1,5 

Na Podlesí 2952 693 23,5 1197 40,6 860 29,1 153 5,2 49 1,7 

Slavín 3553 971 27,3 1486 41,8 870 24,5 164 4,6 62 1,8 

Nemocnice 241 74 30,7 86 35,7 61 25,3 17 7,1 3 1,2 

Nový Prunéřov 1796 642 35,7 706 39,3 360 20,0 52 2,9 36 2,0 

U Škol 1580 467 29,6 613 38,8 396 25,1 93 5,9 11 0,7 

Průmyslový obvod 114 30 26,3 42 36,8 32 28,1 8 7,0 2 1,8 

Koželužská 1053 258 24,5 430 40,8 311 29,5 39 3,7 15 1,4 

Na Soudném 11 4 36,4 1 9,1 6 54,6 0 0,0 0 0,0 

Strážiště 72 17 23,6 10 13,9 29 40,3 14 19,4 2 2,8 

Bystřice 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pokutice 16 10 62,5 5 31,3 1 6,3 0 0,0 0 0,0 

část PRUNÉŘOV 219 177 80,8 31 14,2 8 3,7 0 0,0 3 1,4 

Královský vrch 10 8 80,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Prunéřov 38 26 68,4 8 21,1 4 10,5 0 0,0 0 0,0 

Prunéřov - U Nádraží 167 141 84,4 19 11,4 4 2,4 0 0,0 3 1,8 

TUŠIMICE 96 33 34,4 46 47,9 12 12,5 4 4,2 1 1,0 

BRODCE 11 5 45,5 6 54,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

KADAŇSKÁ JESEŇ 25 4 16,0 12 48,0 5 20,0 4 16,0 0 0,0 

ÚHOŠŤANY 66 22 33,3 32 48,5 7 10,6 1 1,5 4 6,1 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 2001 

 

2.4. Autochtonnost obyvatelstva 

Poválečný osud Kadaně a průmyslový rozvoj, který vedl k likvidaci některých částí obce se odráží na 
ukazateli autochtonnosti obyvatelstva (podílu obyvatel v obci narozených). V roce 1991 patřilo mezi 
rodáky pouze 33,5% obyvatel včetně dětí. Zvýšení tohoto podílu na 44% v roce 2001 signalizuje rostoucí 
stabilitu obyvatel a indikuje i zlepšující se vztah obyvatel k městu, kde se narodili.  

Poněkud kuriózní je v tomto kontextu skutečnost, že největší podíl autochtonního obyvatelstva má Prunéřov 
a jeho část U Nádraží (vliv vysokého podílu dětské složky). V rámci města Kadaně je nejvíce autochtonních 
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obyvatel evidováno v UO 35 U nemocnice (54%). Zvýšené zastoupení má i UO 97 U Ohře, Nový Prunéřov a 
Koželužská.  

2.5. Ekonomická aktivita obyvatelstva 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvořilo v r. 2001 svým počtem 9426 téměř 54% obyvatelstva obce. V rámci 
kraje se jedná o mírně nadprůměrnou ekonomickou aktivitu. Je to vliv vysoké zaměstnanosti mužské složky 
(59,4%), neboť zaměstnanost žen je relativně nízká (48,1%). Oproti roku 1991 se počet ekonomicky aktivních 
obyvatel snížil o cca 500 osob a v relativním vyjádření o 2,2%. Skutečně zaměstnané osoby tvoří svým 
počtem 7986 pouze 45 % z obyvatelstva obce.  

V rámci obce má zvýšený podíl zaměstnaných osob část Kadaňská Jeseň a Tušimice, v rámci Kadaně - 
město se od 45% průměru významně odlišuje historické jádro (52,5%), Strážiště (56%) a Na Soudném (67%).  

Snížená zaměstnanost je naopak díky vysokému podílu nezaměstnaných evidována v Novém Prunéřově, 
v UO Slavín (C), Sídliště Budovatelů (A), kde situaci ovlivňuje stejně tak jako u Slavína i vysoké stáří 
populace.  

Ve skladbě ekonomicky neaktivních osob tvoří největší složku nepracující důchodci (43%), kteří se na počtu 
obyvatel celkem podílejí 19%. Druhou velkou skupinu neaktivních vytvářejí následují žáci, studenti a učni 
(39% z ekonomicky neaktivních a 17,5% z obyvatelstva celkem). 
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Tabulka č. 24: Skladba obyv. města a jeho částí podle zařazení z hlediska ekon. aktivity 

Části města Ekonomicky 
aktivní 

Zaměstnaní Nezaměstna
-ní 

Ekon 
neaktivní  

nepracující 
důchodci 

žáci, 
studenti 

nezj. ekon. 
aktivita 

 abs.. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

KADAŇ OBEC 9426 53,62 7986 45,43 1440 8,19 7937 45,15 3361 19,12 3073 17,48 216 1,23 

Kadaň - město 9115 53,70 7807 45,99 1308 7,71 7655 45,10 3276 19,30 2948 17,37 205 1,21 

Kadaň - hist.jádro 596 58,03 539 52,48 57 5,55 422 41,09 165 16,07 188 18,31 9 0,88 

U Ohře 325 52,42 292 47,10 33 5,32 289 46,61 123 19,84 114 18,39 6 0,97 

Sídl. Budovatelů 785 50,06 669 42,67 116 7,40 768 48,98 405 25,83 251 16,01 15 0,96 

Na Podlesí 1960 55,56 1725 48,89 235 6,66 1522 43,14 627 17,77 634 17,97 46 1,30 

Slavín 2183 51,56 1846 43,60 337 7,96 1997 47,17 1004 23,71 622 14,69 54 1,28 

Nemocnice 156 50,98 141 46,08 15 4,90 147 48,04 26 8,50 81 26,47 3 0,98 

Nový Prunéřov 1203 52,37 906 39,44 297 12,93 1051 45,76 358 15,59 449 19,55 43 1,87 

U Škol 1036 54,93 920 48,78 116 6,15 840 44,54 349 18,50 347 18,40 10 0,53 

Průmyslový obvod 82 58,57 74 52,86 8 5,71 56 40,00 9 6,43 37 26,43 2 1,43 

Koželužská 725 57,81 633 50,48 92 7,34 512 40,83 197 15,71 198 15,79 17 1,36 

Na Soudném 8 66,67 8 66,67 0 0,00 4 33,33 1 8,33 3 25,00 0 0,00 

Strážiště 48 57,14 47 55,95 1 1,19 36 42,86 6 7,14 22 26,19 0 0,00 

POKUTICE 7 43,75 7 43,75 0 0,00 9 56,25 8 50,00 1 6,25 0 0,00 

Část PRUNÉŘOV 160 47,62 52 15,48 108 32,14 171 50,89 30 8,93 82 24,40 5 1,49 

Královský vrch 2 18,18 1 9,09 1 9,09 9 81,82 6 54,55 2 18,18 0 0,00 

Prunéřov 23 52,27 10 22,73 13 29,55 18 40,91 8 18,18 2 4,55 3 6,82 

Prunéřov - U Nádr. 133 48,36 39 14,18 94 34,18 140 50,91 15 5,45 76 27,64 2 0,73 

TUŠIMICE 65 59,09 57 51,82 8 7,27 44 40,00 19 17,27 17 15,45 1 0,91 

BRODCE 6 42,86 4 28,57 2 14,29 6 42,86 0 0,00 4 28,57 2 14,29 

KADAŇSKÁ JESEŇ 16 57,14 15 53,57 1 3,57 12 42,86 8 28,57 4 14,29 0 0,00 

ÚHOŠŤANY 47 55,95 35 41,67 12 14,29 34 40,48 15 17,86 16 19,05 3 3,57 

 

 

2.6. Odvětvová skladba 

Aktivity zemědělství a lesnictví (primární sektor) hrají dnes pro obyvatelstvo již zcela okrajovou roli, pracují 
zde 2,8% obyvatel, zatímco v roce 1991 to bylo ještě 6,7%. Pro přičleněné části mají přesto primární aktivity 
stále ještě určitý význam. Týká se to zejména Tušimic a Kadaňské Jeseně. V rámci města potom 
Průmyslového obvodu.  

Průmysl a stavebnictví (sekundární sektor) patří přes výrazný pokles oproti roku 1991 z 57,5% na 42,9% v r. 
2001 stále k nejvýznamnější oblasti ekonomických aktivit obyvatel. Sekundér je výrazně dominantní sférou 
pracovního uplatnění u všech přičleněných částí. V rámci města je zvýšené zastoupení evidováno na 
Strážišti, U Škol, a v UO 19 Na Podlesí. Velmi nízká orientace na ekonomické aktivity v průmyslu a 
stavebnictví je evidována v UO 60 Průmyslový, UO U Nemocnice a UO U Ohře. Také v historickém jádru je 
podíl obyvatel pracujících v sekundéru snížený oproti průměru. V těchto částech je naopak významně 
zvýšená zaměstnanost v terciéru oproti průměru za město, který je 39,8%. 
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Obrázek č. 13: Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 
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Tabulka č. 25: Zaměstnanost v odvětvích 

Část města Ekonomická aktivita 
celkem 

Zemědělství, lesnictví, 
rybolov 

Průmysl a stavebnictví Ostatní 

 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 

KADAŇ OBEC 9929 55,8 9426 53,62 666 6,7 259 2,75 5705 57,5 4046 42,9 3558 35,8 3754 39,8 

Kadaň - 
město 

9756 55,9 9115 53,70 568 5,8 235 2,58 5648 57,9 3964 43,5 3540 36,3 3694 40,5 

Kadaň-
hist.jádro 

588 55,6 596 58,03 28 4,8 16 2,68 329 56,0 227 38,1 231 39,3 278 46,6 

U Ohře 303 52,2 325 52,42 34 11,2 5 1,54 164 54,1 113 34,8 105 34,7 157 48,3 

Sídl. 
Budovatelů 

829 53,0 785 50,06 33 4,0 14 1,78 462 55,7 350 44,6 334 40,3 303 38,6 

Na Podlesí 2092 56,4 1960 55,56 96 4,6 47 2,40 1279 61,1 916 46,7 717 34,3 764 39,0 

Slavín 2663 58,9 2183 51,56 132 5,0 40 1,83 1527 57,3 911 41,7 1004 37,7 913 41,8 

Nemocnice 188 51,4 156 50,98 3 1,6 2 1,28 96 51,1 55 35,3 89 47,3 85 54,5 

Nový 
Prunéřov 

1315 56,1 1203 52,37 62 4,7 32 2,66 729 55,4 505 42,0 524 39,8 447 37,2 

U Škol 1056 55,6 1036 54,93 58 5,5 22 2,12 648 61,4 499 48,2 350 33,1 420 40,5 

Prům.obvod 85 55,6 82 58,57 45 52,9 19 23,17 24 28,2 23 28,0 16 18,8 34 41,5 

Koželužská 615 50,1 725 57,81 70 11,4 33 4,55 376 61,1 333 45,9 169 27,5 267 36,8 

Strážiště 3 75,0 48 57,14 0 0,0 0 0,00 2 66,7 26 54,2 1 33,3 21 43,8 

část 
PRUNÉŘOV 

22 46,8 160 47,62 10 45,5 1 0,63 12 54,5 21 13,1 0 0,0 24 15,0 

Královský vrch 7 46,7 2 18,18 4 57,1 0 0,00 3 42,9 1 50,0 0 0,0 0 0,0 

Prunéřov 5 62,5 23 52,27 0 0,0 0 0,00 5 100,0 6 26,1 0 0,0 5 21,7 

Prunéřov - U 
Nádraží 

10 45,5 133 48,36 6 60,0 1 0,75 4 40,0 13 9,8 0 0,0 18 13,5 

TUŠIMICE 66 59,5 65 59,09 47 71,2 15 23,08 11 16,7 23 35,4 8 12,1 17 26,2 

BRODCE 1 20,0 6 42,86 1 100,0 0 0,00 0 0,0 3 50,0 0 0,0 2 33,3 

KADAŇSKÁ 
JESEŇ 

19 65,5 16 57,14 5 26,3 2 12,50 10 52,6 8 50,0 4 21,1 6 37,5 

ÚHOŠŤANY 48 48,5 47 55,95 28 58,3 2 4,26 14 29,2 19 40,4 6 12,5 6 12,8 

 

Výsledky odvětvové skladby ekonomicky aktivních jsou poněkud zkresleny skutečností, že u cca 1367 
obyvatel (tj.14,5%) nebyla příslušnost k odvětví zjištěna. Jedná se o enormně vysoký podíl nezjištěné 
odvětvové zaměstnanosti (obvykle se pohybuje kolem 2%). 
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2.7. Nezaměstnanost a sociálně slabá populace  

Velkou část ekonomicky aktivního obyvatelstva obce tvoří nezaměstnaní. V roce 2001 je uváděno ve 
sčítání pouze 8,2% z ekonomicky aktivních, v polovině roku 2002 je uváděna míra nezaměstnanosti ve výši 
15,8%.  

Sociální profil obyvatel dokladuje i celkový rozsah skupiny závislé na sociálních dávkách a důchodech a 
rozsah neúplných rodin s dětmi. Celkový počet osob závislých na sociálních dávkách je odhadován na 4,3 
tis. osob. Další skupina - nepracující důchodci jsou evidováni v rozsahu 3,3 tis. a neúplné rodiny s dětmi 
v počtu 783 rodin (10,2% z cenzových domácností). I když část těchto rodin je začleněna v počtu osob 
pobírajících sociální dávky, lze zhruba polovinu obyvatel obce zařadit do  kategorie sociálně slabé 
populace.  

O prostorovém rozmístění obyvatel pobírajících sociální dávky nejsou k dispozici statistické údaje. Neúplné 
rodiny se závislými dětmi tvoří významně vyšší podíl než jinde v UO Prunéřov - U nádraží (22,6%), dále UO 
U nemocnice (16,8%) a části UO Nový Prunéřov (část sídliště B - Lučany) (14,1%). Nepracující důchodci jsou 
naopak významně více než jinde zastoupeni ve starších sídlištích A (Budovatelů) a C (Slavín).  

 

Tabulka č. 26: Subjekty pobírající sociální dávky 

 Počet subjektů Počet osob celkově 
dotčených sociálně 
nepříznivou situací 
v rodině 

Jednotlivci 887 1331 

Rodiny 601 3005 

Dohromady 1488 4336 
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Obrázek č. 14: Podíl osob se sociálními příjmy a závislých 
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2.8. Sociálně demografická typologie obce  

Charakteristiky obyvatelstva strukturují obec do 4 základních typologických celků: Typologie by měla být 
východiskem pro koncepci bytové politiky, měla by z ní vycházet i koncepce rozvoje vybavenosti a sociální 
programy.  

Typ A Demograficky i sociálně stabilizovaná území 
 - urbanistické obvody Kadaň - Historické jádro, U Ohře, U škol, Koželužská, 

Typ B Demograficky růstové a sociálně progresivní území 
 - urbanistické obvody Stražiště, Na soudném - severní kasárna, Průmyslový obvod, 

U nemocnice, 

Typ C Části s očekávanou generační obměnou obyvatel a možnou příznivou změnou stávajícího  
sociálního profilu obyvatelstva 

 - urbanistické obvody Sídliště Budovatelů, Slavín, z venkovského  prostoru potom Kadaňská 
Jeseň), 

Typ D Demograficky růstové části se zvýšenou koncentrací sociálně problémového 
obyvatelstva 

 - severní část UO Nový Prunéřov, Prunéřov, částečně i Úhošťany. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat typu D, kde došlo ke koncentraci sociálně slabého a málo 
kvalifikovaného obyvatelstva, vč. obyvatelstva s nižším stupněm sociální integrace. Varující je zejména 
situace v Prunéřově, kde je většina obyvatel již společensky vyčleněna z běžného sociálněekonomického 
života.a žije v substandardních a přelidněných bytech.  Velkou část přitom tvoří dětská složka (27%). 

Tabulka č. 27: Sociální bydlení – Prunéřov: Bilance kapacit a jejich využití 

Č.objektu Byty (místnosti) 
celkem 

z toho 
obsazených 

Počet osob z toho dětí Průměr na 1 
obytnou 
místnost 

167 40 37 143 40 3,9 

169 15 15 94 29 6,3 

265 19 17 84 24 4,9 

377* 19 15 44 7 3 

Celkem 93 84 365 100 4,4 
 

3. Bydlení a bytová politika 

3.1. Domovní fond 

Podle posledních výsledků sčítání je v obci Kadaň evidováno 1207 domů celkem, z toho trvale obydlených 
1150. Oproti r. 1991 došlo k nárůstu 28 domů celkem, u trvale obydlených domů se počet zvýšil výrazněji, a 
to o 99 objektů. Skutečná dynamika vývoje domovního fondu je vzhledem k současné situaci vyšší. V roce 
2001 nebyly ještě podchyceny v plném rozsahu výstavbové aktivity na Strážišti a přestavbové aktivity 
v oblasti kasárna - sever (UO Na Soudném). 

V porovnání s rokem 1991 významně poklesla neobydlenost domovního fondu, a to ze 107 neobydlených 
domů na 57 objektů v r.2001. Neobydlené domy tak tvoří 5% domovního fondu celkem, zatímco v r. 1991 
tvořily 9%.  

Velký podíl na snížení neobydlenosti má vývoj v historickém jádru Kadaně, kde se snížil počet 
neobydlených domů o 22 z celkového počtu 50 domů, které přešly mezi obydlené. Snížení počtu 
neobydlených domů je evidováno i v sídlišti A -  Budovatelů, UO Na Podlesí a v UO U Škol. Opačný proces, 
tj. zvýšení počtu neobydlených domů nastal v UO Koželužská a v UO Průmyslový obvod. 

Neobydlenost domů poklesla dále v přičleněných částech – v Pokuticích, Zásadě u Rašovic, Kadaňské 
Jeseni i v Úhošťanech, kde v současnosti nejsou evidovány žádné neobydlené domy.  
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Tabulka č. 28: Domovní fond 

Část města/UO Dom
y 

 Trvale 
obydl.domy 

Neobydlené 
domy 

Trv.obydl. rodinné domy Trv.obydl.bytové domy 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 

KADAŇ OBEC 1179 1207 1049 1150 107 57 500 47,7 638 55,5 530 50,5 478 41,6 

Kadaň - město 1065 1127 965 1072 82 55 433 44,9 574 53,5 516 53,5 466 43,5 

Kadaň - hist. 
jádro 

184 194 138 170 46 24 83 60,1 138 81,2 55 39,9 25 14,7 

U Ohře 143 152 128 138 14 14 95 74,2 123 89,1 30 23,4 12 8,7 

Sídl.Budovatelů 80 81 74 81 5 0 4 5,4 6 7,4 69 93,2 73 90,1 

Na Podlesí 188 192 176 189 7 3 76 43,2 88 46,6 98 55,7 95 50,3 

Slavín 177 187 176 186 1 1 72 40,9 81 43,5 103 58,5 104 55,9 

Nemocnice 13 6 6 6 0 0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 6 100,0 

Nový Prunéřov 67 67 67 67 0 0 0 0,0 0 0,0 65 97,0 65 97,0 

U Škol 60 59 56 58 4 1 5 8,9 5 8,6 46 82,1 47 81,0 

Prům. obvod 8 9 8 7 0 2 2 25,0 1 14,3 6 75,0 4 57,1 

Koželužská 135 143 127 136 4 7 88 69,3 100 73,5 37 29,1 34 25,0 

Strážiště 1 28 1 26 0 2 1 100,0 25 96,2 0 0,0 0 0,0 

POKUTICE 10 7 8 7 2 0 6 75,0 6 85,7 0 0,0 0 0,0 

část PRUNÉŘOV 21 20 16 18 1 2 13 81,3 11 61,1 3 18,8 7 38,9 

Královský vrch 8 1 4 1 0 0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Prunéřov 5 8 4 7 1 1 4 100,0 6 85,7 0 0,0 1 14,3 

Prunéřov - U 
nádr. 

7 10 7 9 0 1 4 57,1 4 44,4 3 42,9 5 55,6 

TUŠIMICE 6 6 5 6 0 0 0 0,0 1 16,7 4 80,0 4 66,7 

BRODCE 10 4 3 4 7 0 3 100,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 

KADAŇ.JESEŇ 14 11 12 11 2 0 10 83,3 11 100,0 2 16,7 0 0,0 

ÚHOŠŤANY 34 25 25 25 9 0 20 80,0 24 96,0 5 20,0 1 4,0 

 

Z hlediska druhovosti tvoří dnes v obci převahu rodinné domy (55,5%), v r. 1991 to byly ještě domy bytové. 
Celkový počet trvale obydlených rodinných domů vzrostl o 138 domů. Vývoj trvale obydlených bytových 
domů byl naopak regresivní, celkový počet se snížil o 52 domů. Vzhledem k faktu, že došlo k snížení 
neobydlenosti domovního fondu, je třeba hledat příčiny jinde. Lze předpokládat, že část přírůstku 
rodinných domů vázaných na historické jádro (+55 RD) byla způsobena administrativně převodem 
bytového domu na charakter rodinného bydlení a částečně i transformací některých bytových domů na 
nebytovou funkci, kde obytná funkce zůstala zachována pouze v malém rozsahu. Lze to usuzovat z nárůstu 
počtu trvale obydlených ostatních budov. 

Rodinné domy tvoří převahu ve všech přičleněných částech kromě Tušimic, v rámci Kadaně - města je to 
již zmiňované historické jádro, ale také v obvodu U Ohře, v UO Koželužská a v UO Strážiště. 

Bytové domy tvoří základ domovního fondu v po válce postupně budovaných sídlištích A - Budovatelů, B - 
Lučanů, C - Slavín, D - Na Podlesí, E - 1.máje. Velký podíl trvale obydlených bytových domů (254) byl v r. 
2001 stále ve vlastnictví obce a žilo v nich  8,9 tis. osob. V samotné Kadani-město vlastní obec 247 bytových 
a 7 rodinných domů, kde bydlí 8,5 tis. osob. Družstevní vlastnictví je v Kadani méně četnou formou, týká se 
17% domů celkem, ve kterých žije 1,9 tis. osob. Relativně četnou skupinu tvoří domy v jiných formách 
vlastnictví (celkem 128 domů), kde bydlí 4 tis. obyvatel. Domy v soukromém vlastnictví tvoří 53% domovního 
fondu.  
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Tabulka č. 29: Stáří domovního  fondu 

Část města/UO  Období výstavby 

 Celke
m 

do r.1919 1920-45 1946-80 1981-90 1991-2001 

  celkem % celkem % celkem % celkem % celkem % 

KADAŇ OBEC 1138 173 15,2 189 16,6 510 44,8 98 8,6 168 14,8 

KADAŇ - město 1061 152 14,3 167 15,7 495 46,7 95 9,0 152 14,3 

Kadaň - 
hist.jádro 

167 83 49,7 9 5,4 21 12,6 15 9,0 39 23,4 

U Ohře 138 36 26,1 33 23,9 35 25,4 11 8,0 23 16,7 

Sídl.Budovatelů 79 1 1,3 0 0,0 71 89,9 0 0,0 7 8,9 

Na Podlesí 189 9 4,8 68 36,0 85 45,0 5 2,6 22 11,6 

Slavín 182 0 0,0 19 10,4 122 67,0 28 15,4 13 7,1 

Nemocnice 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 

Nový Prunéřov 67 0 0,0 0 0,0 60 89,6 7 10,4 0 0,0 

U Škol 58 7 12,1 2 3,4 45 77,6 1 1,7 3 5,2 

Prům. obvod 7 0 0,0 0 0,0 2 28,6 4 57,1 1 14,3 

Koželužská 135 15 11,1 34 25,2 45 33,3 24 17,8 17 12,6 

Strážiště 25 1 4,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 23 92,0 

POKUTICE 7 1 14,3 1 14,3 4 57,1 0 0,0 1 14,3 

část PRUNÉŘOV 18 5 27,8 4 22,2 2 11,1 0 0,0 7 38,9 

Královský vrch 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Prunéřov 7 3 42,9 1 14,3 1 14,3 0 0,0 2 28,6 

Prunéřov - U 
Nádr. 

9 2 22,2 1 11,1 1 11,1 0 0,0 5 55,6 

TUŠIMICE 6 0 0,0 0 0,0 5 83,3 0 0,0 1 16,7 

BRODCE 4 1 25,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 

KADAŇ. JESEŇ 11 3 27,3 7 63,6 1 9,1 0 0,0 0 0,0 

ÚHOŠŤANY 24 11 45,8 7 29,2 0 0,0 3 12,5 3 12,5 

Zdroj : Sčítání lidu domů a bytů 2001, ČSÚ  

Důležitým indikátorem budoucích nákladů na údržbu je průměrné stáří domovního fondu. V obci jako celku 
je to je dnes 45 let, u bytových domů pouze 31 let. Nejstarší bytový fond má Kadaňská Jeseň (79,4 let) a 
Úhošťany (72,5 let), v rámci Kadaně - města historické jádro (63,7 let) a rodinná zástavby U Ohře (56,5 let).  

Nejmladší domovní fond, nepočítáme-li Strážiště a Kasárna - sever, má Průmyslový obvod s okrajovým 
zastoupením bytové funkce, ze sídlištní výstavby je to UO U Nemocnice (průměr 25 let) a UO Slavín (32,5 
let). V těsném odstupu potom UO Nový Prunéřov (33 let). To ukazuje na rychlý rozvoj města v 70. letech, 
který způsobil dezintegraci křehkých, po válce vytvořených sociálních struktur a vyvolal problémy, 
se kterými se město bude potýkat ještě v další generaci. 

3.2. Bytový fond 

Bytový fond zaznamenal obdobně jako domovní fond jen mírně progresivní vývoj, je evidován nárůst 
pouze 197 bytů. Ve sčítání se ještě nepodařilo podchytit nárůst počtu bytů v UO Strážiště a v UO Na 
Soudném (Kasárna-sever).  

Trvale obydlené byty tvoří 96,6% z bytů celkem. Výraznou převahu tvoří byty v bytových domech. 
Z celkového počtu 7121 trvale obydlených bytů je pouze 11,1% bytů evidováno v rodinných domech. 
Oproti r. 1991 se jejich podíl zvýšil o 2,1%. Rodinné domy převažují zejména v přičleněných venkovských 
částech, ale také v Prunéřově, kde tvoří 76,5% z bytů celkem. V rámci Kadaně se jako oblast rodinného 
bydlení profilují pouze urbanistické obvody Stražiště (96,4% bytů v RD), část U Ohře (76,9% bytů v RD), 
zvýšené zastoupení má UO Kadaň - historické jádro (36,4% bytů v RD) a UO Koželužská.  
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Neobydlené byty se dnes na bytovém fondu podílejí 3,4% a jejich počet (249 bytů) se oproti r. 1991, kdy 
bylo evidováno 619 bytů, významně snížil. Nejvyšší podíl neobydlených bytů tvoří byty obydlené 
přechodně, necelých 7% bytů bylo v době sčítání v přestavbě a necelá 3% neobydlených bytů jsou 
nezpůsobilá k bydlení. Vysokou neobydlenost, která oproti r. 1991 významně vzrostla, má Prunéřov.  

V rámci Kadaně – města se mezi části s vyšší neobydleností ocitají obvody s novou bytovou výstavbou 
(Strážiště), v procesu rekonstrukce (Na soudném, neboli kasárna-sever). V ostatních urbanistických 
obvodech, kde je neobydlenost nadprůměrná, jako je Kadaň - historické jádro, U Ohře, Na Podlesí, 
Koželužská se jedná buď o přechodně obydlené byty nebo byty v procesu přestavby.  

Průměrná celková plocha bytu je v Kadani 65,1 m2/byt, oproti r.1991 se o 4 m2 zvýšila. V souladu s tím 

zaznamenala nárůst i průměrná obytná plocha bytu (která činí 42,6 m2).  

Zcela nadprůměrný plošný standard vykazuje Strážiště (161,3 m2 obytné plochy), rekonstruované byty v UO 
Na Soudném (kasárna - sever) a UO U Ohře. Mimo město  v přičleněných částech je díky venkovskému 
charakteru zástavby průměrná obytná plocha bytů nadstandardní, výjimkou jsou Tušimice, kde je standard 
srovnatelný s průměrem na obec, a Prunéřov, kde je díky sociálně substandardnímu bydlení naopak 
výrazně snížený.  

Na jeden byt dnes připadá 2,43 osoby, průměrná velikost cenzové domácnosti je 2,3 osoby. 
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Tabulka č. 30: Bytový fond 

Část 
města/UO 

Byty Trvale obydlené byty rodinné domy bytové domy Neobydlen
é byty 

 1991 2001 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 1991 % 2001 % 2001 % 

KADAŇ OBEC 7173 7370 6554 91,4 7121 96,6 589 9,0 789 11,1 5944 90,7 6303 88,5 249 3,4 

Kadaň - 
město 

7010 7143 6425 91,7 6915 96,8 521 8,1 719 10,4 5886 91,6 6169 89,2 228 3,2 

Kadaň -hist. 
jádro 

487 440 379 77,8 420 95,5 87 23,0 153 36,4 292 77,0 258 61,4 20 4,5 

U Ohře 262 230 234 89,3 216 93,9 110 47,0 166 76,9 120 51,3 48 22,2 14 6,1 

Sídl. 
Budovatelů 

702 702 645 91,9 688 98,0 8 1,2 11 1,6 636 98,6 675 98,1 14 2,0 

Na Podlesí 1480 1524 1318 89,1 1462 95,9 101 7,7 115 7,9 1215 92,2 1343 91,9 62 4,1 

Slavín 1818 1863 1762 96,9 1816 97,5 105 6,0 113 6,2 1656 94,0 1702 93,7 47 2,5 

Nemocnice 100 100 100 100,0 100 100,0 0 0,0 0 0,0 100 100,0 100 100,0 0 0,0 

Nový 
Prunéřov 

900 899 854 94,9 886 98,6 0 0,0 0 0,0 852 99,8 884 99,8 13 1,4 

U Škol 729 750 664 91,1 722 96,3 7 1,1 7 1,0 651 98,0 712 98,6 28 3,7 

Prům.obvod 53 52 51 96,2 49 94,2 2 3,9 1 2,0 49 96,1 45 91,8 3 5,8 

Koželužská 466 542 406 87,1 518 95,6 92 22,7 119 23,0 312 76,8 399 77,0 24 4,4 

Strážiště 2 30 2 100,0 28 93,3 2 100,0 27 96,4 0 0,0 0 0,0 2 6,7 

POKUTICE 10 7 8 80,0 7 100,0 6 75,0 6 85,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

část 
PRUNÉŘOV 

18 121 17 94,4 101 83,5 13 76,5 12 11,9 4 23,5 89 88,1 20 16,5 

Královský 
vrch 

4 4 4 100,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

Prunéřov 5 27 4 80,0 20 74,1 4 100,0 6 30,0 0 0,0 14 70,0 7 25,9 

Prunéřov - U 
Nádraží 

8 89 8 100,0 76 85,4 4 50,0 5 6,6 4 50,0 71 93,4 13 14,6 

TUŠIMICE 41 43 38 92,7 43 100,0 0 0,0 1 2,3 37 97,4 41 95,3 0 0,0 

BRODCE 11 4 3 27,3 4 100,0 3 100,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

KADAŇSKÁ 
JESEŇ 

19 14 13 68,4 14 100,0 10 76,9 14 100,0 3 23,1 0 0,0 0 0,0 

ÚHOŠŤANY 45 30 35 77,8 29 96,7 21 60,0 25 86,2 14 40,0 4 13,8 1 3,3 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 1991 a 2001, ČSÚ 

 

Zalidněnost bytového fondu, sledovaná v ukazateli obytné plochy na osobu, je vysoká. Na jednu osobu 

připadá v průměru pouze 17,4 m2. Nebudeme-li komentovat zcela anomální situaci v Prunéřově, lze jako 
silně přelidněné vnímat byty v urbanistických obvodech Tušimice, Průmyslový obvod, U Škol, Nový Prunéřov 

a U Nemocnice, kde na jednu osobu připadá pouze 14 - 15,5 m2. Výrazně nedolidněné byty jsou v nově 
vznikajících částech s vysokým obytným standardem bytů.  
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Tabulka č. 31: Ukazatele standardu bydlení 

Část města/UO Počet osob na 
obyt.místnost 

Průměrný 
počet osob na 
byt 

Prům. poč. 
osob/obyt. 
místn. 

Průměrná celk. 
plocha bytu 

Průměr. obyt. 
plocha bytu 

Průměr. obyt. 
plocha/osobu 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

KADAŇ OBEC 2,40 2,38 2,71 2,43 1,13 1,02 61,05 65,14 39,88 42,59 14,69 17,43 

Kadaň - město 2,39 2,39 2,72 2,41 1,14 1,01 60,78 65,29 39,76 42,68 14,63 17,57 

Kadaň - hist. jádro 2,66 2,63 2,79 2,43 1,05 0,92 74,72 87,59 47,44 55,78 16,99 22,10 

U Ohře 2,72 3,28 2,48 2,71 0,91 0,83 76,62 99,15 49,45 65,71 19,95 24,15 

Sídl.Budovatelů 2,22 2,26 2,42 2,26 1,09 1,00 54,84 58,94 37,59 40,24 15,50 17,81 

Na Podlesí 2,29 2,28 2,81 2,37 1,23 1,04 60,61 63,52 38,57 40,75 13,70 17,18 

Slavín 2,40 2,37 2,57 2,32 1,07 0,98 58,21 61,53 38,43 40,23 14,96 17,21 

Nemocnice 2,92 2,91 3,66 3,06 1,25 1,05 69,50 70,12 46,44 47,46 12,69 15,51 

Nový Prunéřov 2,29 2,28 2,74 2,56 1,20 1,13 55,82 59,22 38,05 39,69 13,88 15,42 

U Škol 2,36 2,31 2,86 2,50 1,21 1,08 62,14 63,16 38,83 40,46 13,57 16,16 

Prům. obvod 2,63 2,43 3,00 2,80 1,14 1,15 60,18 63,31 38,96 40,81 12,99 14,30 

Koželužská 2,61 2,42 3,02 2,37 1,16 0,98 65,04 66,50 43,12 43,10 14,26 18,16 

Strážiště 3,00 4,43 2,00 3,00 0,67 0,68 96,00 161,29 62,50 109,11 31,25 36,37 

POKUTICE 2,75 2,29 1,88 2,29 0,68 1,00 72,88 71,43 48,25 42,00 25,73 18,38 

část PRUNÉŘOV 2,12 1,51 2,76 3,33 1,31 2,20 55,00 39,11 32,47 28,17 11,74 8,47 

Královský vrch 2,00 2,75 3,75 2,75 1,88 1,00 47,00 91,00 28,25 53,00 7,53 19,27 

Prunéřov 2,50 1,75 2,00 2,20 0,80 1,26 73,00 53,00 36,25 30,60 18,13 13,91 

Prunéřov - U Nádr. 2,00 1,36 2,75 3,62 1,38 2,67 50,38 31,79 32,50 25,57 11,82 7,07 

TUŠIMICE 2,68 2,51 2,92 2,56 1,09 1,02 74,97 65,64 39,97 41,88 13,68 15,99 

BRODCE 2,67 3,25 1,67 3,50 0,63 1,08 70,00 118,25 44,00 72,00 26,40 20,57 

KADAŇSKÁ JESEŇ 3,54 2,93 2,23 2,00 0,63 0,68 101,69 91,50 71,08 61,29 31,86 30,64 

ÚHOŠŤANY 2,54 2,93 2,83 2,86 1,11 0,98 75,57 88,43 48,86 54,57 17,27 18,41 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 1991 a 2001, ČSÚ 
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Obrázek č. 15: Podíl domácností vybavených autem a rekreačním objektem (podíl z celkového počtu 
bytových domácností) 
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3.3. Bytová politika města  

Bytová politika města je zaměřená na údržbu a soustavné zkvalitňování bytového fondu ve vlastnictví 
města. Formou rekonstrukcí bytů pro bezbariérové bydlení zajišťuje potřeby handicapovaných občanů. 
Problémy dlouhodobých dlužníků na nájemném (tzv. neplatičů) jsou řešeny přestěhováním do 
substandardních sociálních bytů v Prunéřově. 

Od roku 1997 byla provedena kompletní privatizace historického jádra města, na které se město finančně 
podílelo formou příspěvků na zlepšení stavební podstaty domů a opravu fasád. V prvním roce privatizace 
poskytlo město ze svého rozpočtu 2 405 tis. Kč. S postupující privatizací se částka stále snižovala a v r. 2004 
je uvažováno s částkou 450 tis.Kč.  

Celkový objem participace města na obnově historického jádra za léta 1997 – 2003 (včetně 
předpokládané částky za rok 2004) bude činit 7 203 tis. Kč. Proces privatizace a obnovy historického jádra 
města se podařil a je příkladem citlivého přístupu k historickému a kulturnímu dědictví města. 

V bytové politice věnovalo město soustavně velkou pozornost opravám panelových domů, zejména jejich 
zateplování. Významnou roli sehrává koncepce privatizace bytového fondu, schválená zastupitelstvem 
města v r.2003.  

Realizace této koncepce je strategicky rozvržena do čtyř etap v letech 2004 až 2006. K prodeji bylo 
nabídnuto 2,8 tis. bytů z celkového počtu 3,8 tis. bytů ve vlastnictví města.  Byty nezařazené do privatizace 
jsou především byty nižších kvalitativních kategorií, které budou využity pro jiné účely, dále byty v domech 
s pečovatelskou službou a byty postavené se stáním příspěvkem.  

Ve strategii privatizace se město snaží zohlednit sociální charakteristiky obyvatel a současnou ekonomickou 
situaci regionu. Cílem je, aby se privatizace bytového fondu ve vlastnictví města mohl zúčastnit co největší 
počet obyvatel privatizovaných bytů. To ovlivňuje i výši kupní ceny.  

Základní kupní cena bytů byla stanovena na 1600 Kč/m2. U některých domů v málo lukrativních lokalitách, 
stejně jako v případech zhoršeného technického stavu domů, bude uplatněna sleva (někde až 50%). 
Sociálně slabé obyvatelstvo, staří obyvatelé a zdravotně postižení mají možnost dalšího nájemního vztahu.  

Předpokládaný odhad rozsahu bytového fondu, který bude zprivatizován je 2000 bytů, tj. cca  53% 
z celkového počtu bytů ve vlastnictví města a 71% z bytů nabídnutých k prodeji. Pro sociální bydlení má 
sloužit cca 1300, tj. 500 bytů, které tuto funkci plní již dnes, a dalších 800 bytů, které nebudou zprivatizovány. 
Rezervním zdrojem pro uspokojování potřeb sociálního bydlení budou malé byty uvolňované v důsledku 
přirozeného demografického vývoje.  

 

4. Ekonomická základna 

Při analýze podnikatelské základny za obec jsou zdrojové statistické údaje poskytované ČSÚ omezené na 
RES (registr ekonomických subjektů) a na databázi o počtu podnikatelských subjektů podle oborů 
podnikání a formy podnikání.  

Nevýhodou obou registrů je skutečnost, že jsou pomalu aktualizovány a zejména že  územně identifikují 
pouze ty podnikatelské subjekty, které mají sídlo v obci a nezahrnují  tak skutečné provozy. V případě 
Kadaně tak nejsou v databázi zahrnuty např. důležité subjekty palivo-energetického komplexu, sítě 
supermarketů a bankovnictví, ale i řada menších subjektů se sídlem v jiné obci.  
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4.1. Struktura ekonomické základny  

Celkový počet podnikatelských i nepodnikatelských subjektů se sídlem v Kadani byl  dle podnikatelského 
registru ČSÚ za obce v 2003 celkem 2763 subjektů. Nejčetnější skupinou jsou zde subjekty působící 
v obchodě, pohostinství a ubytování (34,6%), ve stavebnictví (18,4%) a v ostatních obchodních službách 
(18,2 %).  

Tabulka č. 32: Odvětvová struktura 

Obor  Počet subjektů  

zemědělství 139 

průmyslu  288 

stavebnictví 509 

doprava 61 

obchod, pohostinství a ubytování 956 

ostatní obchodní služby 504 

veřejná správa 8 

školství a zdravotnictví 92 

veř. sociální a osobní služby 206 

Celkem 2763 
 

Z hlediska právní formy tvoří podnikající fyzické osoby celkem 72,6% všech subjektů a dalších 6% tvoří 
svobodná povolání, a 4,4% samostatně podnikající rolníci. Akciové společnosti, které se významně podílejí 
na celkové zaměstnanosti, jsou evidovány v rozsahu pouze 10 subjektů, významnou složkou jsou naopak 
obchodní organizace a ostatní právní formy  jako jsou např. společnosti s ručením omezeným, veřejné 
společnosti, občanská sdružení apod. 

Tabulka č. 33: Formy podnikání 

Forma podnikání  počet subjektů  

státní organizace  9 

akciové společnosti  10 

obchodní společnosti 134 

družstevní organizace 5 

fyzické osoby  2006 

samostatně. hospodařící rolníci 122 

svobodná povolání 165 

ostatní právní formy 312 

Celkem 2763 
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Obrázek č. 16: Podíl obyvatel zaměstnaných v terciéru (obchod a služby) 
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4.2. Největší zaměstnavatelé 

Mezi největší zaměstnavatele v Kadani dnes stále ještě patří palivo-energetický komplex, který je na území 
obce reprezentován Severočeskými doly a.s. a ČEZ a.s. 

Doly Nástup Tušimice spolu s elektrárnami ETU 2, EPRU 1 a 2 vytvářejí cca 1500 pracovních míst, z toho 
elektrárny cca 820 míst. Těžbou nerostných surovin a jejich zpracováním se  zabývá KERAMOST, a.s., závod 
Kadaň. 

Mezi velké zaměstnavatele patří i výrobní podniky, které tvoří subdodavatelskou základnu pro palivo-
energetický komplex, jako jsou např. Energetické opravny a.s. nebo STP Prunéřov, výroba kontejnerů, SD – 
Kolejová doprava, a.s. Z výrobních podniků lehkého průmyslu je významný Eurofashion s.r.o., výroba 
spodního prádla , který patří do velikostní kategorie 100 - 200 pracovníků. Pro zaměstnanost obyvatel se 
sníženou pracovní schopností je důležitá existence podniku INVA, družstvo o.z. Kartobal, Kadaň.  

Z nevýrobních podniků má pro místní zaměstnanost zvláštní význam Nemocnice –Kadaň, s.r.o, kde se počet 
pracovníků (včetně odloučených pracovišť) přibližuje horní hranici v kategorii 250-500 pracovníků. Dále je 
to  samotný Městský úřad Kadaň a jeho příspěvkové organizace jako je Městská správa sociálních služeb. 
Také existence ostatních zařízení veřejných služeb – zejména školství a sociální péče - ovlivňují významně 
nabídku pracovních míst v Kadani. Obchodní zařízení – supermarkety - nemají zásadní vliv na 
zaměstnanost, celkově je počet pracovníků ve všech existujících prodejnách odhadován na cca 80 max. 
100 pracovníků.  

Přehled o významnějších zaměstnavatelích se sídlem v Kadani podává následující tabulka  

Tabulka č. 34: Největší zaměstnavatelé se sídlem v Kadani 

Největší zaměstnavatelé činnost podle OKEČ Poč.prac. 

Elektrárna Prunéřov I a II výroba a distribuce elektřiny 500-999 

ing.Buček bezpečnostní služby 500-999 

Energetické opravny a.s. výroba parních kotlů 250-500 

Nemocnice Kadaň zdravotnictví 250-500 

Elektrárna Tušimice II výroba a distribuce elektřiny 200-250 

Hunter Douglas Kadaň s.r.o. výroba kovových konstrukcí 200-250 

Elna služby s.r.o. technické služby 200-250 

Tu-flor s.r.o. zahradnictví 100-200 

Eurofashion s.r.o. výroba spodního prádla 100-200 

STS Prunéřov, a.s. výroba kontejnerů 100-200 

SD – Kolejová doprava, a.s. železniční doprava 100-200 

Město Kadaň veřejná správa 100-200 

Správa sociálních služeb Chomutov sociální péče 100-200 

První opravárenská společnost s.r.o. výroba parních kotlů 50-100 

První krušnohorská realit.kancelář, s.r.o. realitní činnost 50-100 

VIAMONT doprava a.s. služby v dopravě 50-100 

Střední odborná škola služeb školství 50-100 

Městská správa sociálních služeb Kadaň sociální péče 50-100 

Technické služby Kadaň, s.r.o. technické služby 50-100 

Školní statek Kadaň, Jezerka školství 25-50 

Top - svar s.r.o. výroba kovových konstrukcí 25-50 

Jaroslav Polák „Elektrozdvih“ výroba zvedacích zařízení 25-50 

ENERGO Tušimice s. r. o. výroba elektrického vybavení 25-50 
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Největší zaměstnavatelé činnost podle OKEČ Poč.prac. 

Jatur s.r.o. pozemní stavby 25-50 

Jampl-PSV s.r.o. pozemní a inženýrské stavby 25-50 

Stavební společnost Kadaň a.s. pozemní a inženýrské stavby 25-50 

RRK s r.o. stavební činnost 25-50 

MOVA Kadaň,s.r.o. obchod 25-50 

Flor-expres Kadaň s.r.o. doprava osob 25-50 

HAKR s r.o. pronájem nemovitostí 25-50 

1. základní škola školství 25-50 

2. základní škola školství 25-50 

3. základní škola školství 25-50 

5. základní škola školství 25-50 

Gymnázium Kadaň školství 25-50 

SPŠ a Obchodní akademie školství 25-50 

EKOMETAL s r.o. zpracování kovového odpadu 20-25 

Žák - Musil, s.r.o. pozemní a inženýrské stavby 20-25 

Petr Kasper výstavba bytů 20-25 

Gapron, s.r.o. obkladačské práce 20-25 

Autoservis Kadaň s.r.o. opravy automobilů 20-25 

ENIT, a.s. počítačové služby 20-25 

ARC - MED s.r.o. ambulantní zdravotní péče 20-25 

Zdroj: RES, ČSÚ 2004 

Mimo uvedené podniky jsou pro zaměstnanost v obci důležité i stavební firmy s nižším počtem stálých 
zaměstnanců a řada opravárenských a montážních firem, které často využívají nabídku uvolněných 
objektů v prostorech elektráren a fungují též jako servis pro energetická zařízení - např. TOP-SVAR , Tušimice 
elektrárna ETU I 404/3 , H servis, ETU II, Kadaň.  

4.3. Pracovní příležitosti  

Vyjmenované výroby a instituce poskytují přibližně 4,6 tis. pracovních příležitostí, zbývající cca 5,2 tis. 
pracovních míst vytvářejí: 

• malé firmy a instituce s počtem méně než 20 zaměstnanců (celkem 1,2 tis. pracovních míst), 

• samostatně podnikající osoby bez zaměstnanců (1,6 tis.osob, tj. cca 70% z celkového počtu 
evidovaných fyzických osob, svobodných povolání a samostatně hospodařících rolníků 
s předpokladem skutečného výkonu činnosti ), 

• podniky a instituce, které nemají sídlo v Kadani. (cca 2,5 tis. pracovních míst). 

Celkový počet pracovních míst a jejich strukturální skladbu lze k roku 2001 bilančně odvodit i z údajů 
o ekonomické aktivitě, nezaměstnanosti a pohybu za prací. Z následujíc tabulky vyplývá, že počet 
pracovních příležitostí se i podle této bilance pohybuje kolem 10 tis. s tím, že cca 53% vytváří průmysl a 
stavebnictví, 15,4% obchod a výrobní služby, 3,7 doprava a 12,7 veřejné služby. Dalších 13% pracovních 
míst nelze zařadit. Zemědělství se na celkovém počtu pracovních příležitostí podílí okrajově.  



I. Průzkumy a rozbory – C. Obyvatelstvo, ekonomika, trh práce 

Strategický plán Kadaně 81 

Tabulka č. 35: Bilance pracovních příležitostí 2001  

 Ekon. aktivní Nezaměstnan
í 

Vyjíždějící Dojíždějící Prac. příležitosti 

 abs. abs. abs. abs. abs. % 

zemědělství a lesnictví 259 32 57 53 223 2,2 

průmysl a stavebnictví 4046 758 954 2882 5216 52,7 

obchod a služby 1789 222 153 114 1528 15,4 

doprava a 
telekomunikace 

385 53 123 158 367 3,7 

veř. správa,školství, 
zdravotnictví, soc.činnosti 

1412 183 177 208 1260 12,7 

nezjištěné odvětví 1535 191 548 514 1310 13,2 

Celkem 9426 1440 2012 3929 9903 100,0 

Zdroj: Bilance pohybu za prací 2001, ČSÚ 2004 , Sčítání lidu domu a bytů 2001  a vlastní propočty.  

4.4. Podmínky pro rozvoj podnikání  

Pro rozvoj výrobních aktivit na zelené louce existuje v Kadani investičně připravená soukromá zóna 
Královský vrch s plochou 81 ha. Zóna zatím nepatří do skupiny akreditovaných průmyslových zón 
s certifikátem Ministerstva průmyslu a obchodu. Je naplněná pouze z malé části.  

K zahraničním investorům patří nadnárodní korporace DANA, která do zóny umístila divizi výměníků tepla a 
předpokládá zaměstnanost 200 pracovníků a fy OILES CORPORATION JAPAN, která na 4 ha vybudovala 
výrobu pro automobilový průmysl s plánovaným počtem 100 pracovních míst. V zóně mají provozovny i 
další firmy jako je např. Stavba-servis antikor s.r.o se sídlem v Ostravě - Nové Vsí.  

Pro podnikatelské aktivity jsou ve velké míře využívány již zmiňované areály elektrárenských provozů. 
V důsledku toho je velká část podnikatelských činností dislokována právě v Tušimicích a Prunéřově.  

Pro rozvoj menších podnikatelských aktivit (skladového typu a drobné výroby) slouží i část prostoru 
uvolněného armádou v jihovýchodním sektoru města, pro podnikatelské aktivity začínají být využívány i 
uvolněné objekty po zemědělské výrobě (např. v Kadaňské Jeseni). 

Prostorem se soustředěnou nabídkou obchodů a komerčních služeb je historické jádro města a nově 
vytvořené centrum kolem křižovatky ulic Na Průtahu, Chomutovská, kpt. Jaroše. Další využitelnost 
historického jádra je velmi omezená. Nově vzniklé centrum má pouze malé rezervy, a to zejména 
v objektech vybudovaných jako soustředěná sídlištní vybavenost. Samotná existence přilehlých 
panelových domů bez využitelných parterů limituje rozvoj drobných obslužných aktivit, stejně tak jako 
konkurence soustředěných supermarketů ve spojení s malým uživatelským okruhem a nízkou kupní silou 
místního obyvatelstva. 

4.5. Brownfields 

Tzv. brownfields tedy starší průmyslové a zemědělské objekty nebo areály zpravidla částečně nebo vůbec 
využívané jsou v případě Kadaně specifickým tématem. Jedná se o objekty, které prošly strukturální 
změnou původního účelu a nová funkce zpravidla není schopna bez větších investic plně využít daných 
potencí. Často je nové využití podmíněno celkovou revitalizací (demolice staveb, odstranění ekologické 
zátěže, skládek, škodlivých odpadů). V nejbližším okolí Kadaně je převážná část těchto území soustředěna 
v lokalitách sousedících s elektrárenskými podniky v Prunéřově a Tušimicích. V rámci restrukturalizace v 90. 
letech přešly nemovité majetky do soukromého vlastnictví, část z nich je dnes ve správě Pozemkového 
fondu. 

V oblasti kolem Tušimic byla velká část území součástí státního podniku Sempra Kadaň, který počátkem 90. 
let zanikl. Centrální část území bývalé Sempry je dnes využita pro soukromé podnikatelské aktivity 
orientované na původní obory, tedy pěstování květin a okrasných dřevin. Velká část původních pozemků 
a zařízení však dnes leží ladem, nebo je využita jen provizorně bez dlouhodobé rozvojové koncepce 
(demolované skleníky, opuštěné haly, vrakoviště, neodborně udržované sady atd.). 

V Prunéřově (míněno území za bývalou Bystřicí, UO Bystřice, UO Prunéřov - U Nádraží) se jedná o území 
s provozy středního a lehkého průmyslu - jeřábové haly, otevřená jeřábová dráha, dílny, garáže, správní, 
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obytné objekty, k dispozici je železniční vlečka. Území je rozděleno mezi více majetkových subjektů, různě 
využíváno, někde bez zjevné prostorově-organizační koncepce. Specifikem území je trvalá přítomnost cca 
250 "sociálně nepřizpůsobivých" obyvatel (většinou neplatiči nájemného), kteří obývají objekt bývalého 
prunéřovského nádraží. Tato skutečnost může mj. hrát negativní roli při rozhodování nově příchozích 
investorů do území. 

Dvě zmíněné zásadní lokality doplňuje řada menších objektů a území v okolí Kadaně. Příkladem je skupina 
objektů bývalého JZD v Úhošťanech, jedná se o kravíny, v současnosti opuštěné a chátrající. 

Rozvoj brownfields může významně ovlivnit některé funkční složky života v oblasti. Klíčovou roli může sehrát 
především v rozvoji malého a středního podnikání v rámci diversifikace odvětvové základny. Strategii nutno 
tvořit v kontextu ostatních oborů - územního rozvoje, dopravní a technické infrastruktury, sociodemografie. 

Prvním a základním krokem směřující k možné regeneraci těchto území je vytvoření podrobné analýzy 
problematiky, která doposud nebyla v Kadani systematicky a komplexně zpracována. Databáze 
existujících brownfields by měla přinést informace o lokalitě, územně-technických parametrech, 
ekologických zátěžích (ekologický audit), majetkoprávních vztazích. 
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D. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 
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1. Sociální péče 

Postavení a rozsah sociální péče a sociálních služeb vymezují zákony č. 100 /1988 Sb. o sociálním 
zabezpečení a č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, dle kterých se zřizují za 
účelem poskytování sociálních služeb zařízení sociální péče. Nejširší skupinu těchto zařízení pak tvoří ústavy 
sociální péče, jejichž výčet je uveden v prováděcí vyhlášce zákona o sociálním zabezpečení č. 182/1991 
Sb. 

Jednotlivé ústavy jsou  rozlišeny dle  věku klientů a druhu  jejich postižení. Mezi ústavy jsou  zařazeny 
domovy důchodců, domovy - penziony pro důchodce a ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany a 
ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty. 

Dalšími  zařízeními sociální péče jsou: manželské a předmanželské poradny, domovy pro matky s dětmi, 
pečovatelské služby, zařízení pro občany společensky nepřizpůsobivé, kluby důchodců a jídelny pro 
důchodce. 

Cílovými skupinami sociální péče jsou rodiny s dětmi, občané těžce zdravotně postižení, staří občané, 
občané, kteří potřebují zvláštní pomoc a občané společensky nepřizpůsobiví. Sociálními službami se rozumí 
především výchovná a poradenská péče, pracovní rehabilitace, ústavní sociální péče a péče v ostatních 
zařízeních sociální péče, pečovatelská služba, stravování a kulturní a rekreační péče. 

Vzhledem k tomu, že legislativní ustanovení nevyhovuje současné praxi, je již dlouho připravován nový 
zákon o sociálních službách. Dle pracovní verze tohoto zákona by měly být sociální služby definovány 
z hlediska nepříznivé sociální situace cílových skupin obyvatel, z hlediska charakteristických znaků sociální 
služby a specifických cílů služby. 

Nepříznivou sociální situací se rozumí: 

• snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech, 

• bezdomovectví, 

• životní způsoby vedoucí ke konfliktu se společností 

• ohrožení vývoje dítěte, 

• naléhavá krize v osobním životě, 

• snížení schopností nebo dovedností uplatňovat vlastní práva. 

Kadaň vzhledem k své velikosti a významu v osídlení nepokrývá svými zařízeními a službami plně potřeby 
všech skupin obyvatel v nepříznivé sociální situaci. V Kadani je sociální péče institucionálně zajišťována  

• Správou sociálních služeb Chomutov se sídlem v Kadani,  

• příspěvkovou organizací Městská správa sociálních služeb, 

• částečně i nevládními organizacemi. 

Správa sociálních služeb Chomutov, zřizovatel Ústecký kraj, spravuje v Kadani Ústav sociální péče pro 
mentálně postiženou mládež s kapacitou 70 míst. Ústav je v rámci krajské analýzy sociálních služeb zařazen 
do kategorie A s výborným technickým stavem, s potřebou pouze běžné údržby. Dle informací z místních 
zdrojů je však zařízení ve špatném technickém stavu s potřebou odstranění stavebních závad i zanedbané  
údržby.  

Prostřednictvím Městské správy sociálních služeb poskytuje město sociální péči formou  zařízení sociální 
péče ústavního typu a formou pečovatelských služeb. Dále provozuje jídelnu s vývařovnou, která umožňuje 
stravování (vč.dietního) seniorům a invalidním občanům.  

Ústavní péči zajišťují v současnosti 4 objekty Domova důchodců s celkovou kapacitou 88 lůžek + 3 přistýlky, 
která jsou strukturována na standardní a ošetřovatelská lůžka. Přistýlky umožňují v omezeném rozsahu 
krátkodobý externí pobyt v případě potřeb rodin. Kapacity jsou z hlediska výhledových potřeb 
poddimenzovány (zejména ošetřovatelská lůžka) a objekty jsou v nevyhovujícím provozně-technickém 
stavu. Proto se bude v následujících letech realizovat výstavba nového objektu  Domova důchodců vč. 
denního stacionáře.  
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Druhá forma ústavní péče o seniory, kterou jsou domovy-penziony, není v městě realizována. Tuto formu 
ústavní sociální péče supluje existence nesociálních zařízení Domů s pečovatelskou službou, které jsou 
specifickou formou bydlení pro starší občany.  

Potřeby zařízení sociální péče pro chronické alkoholiky a toxikomany, chronické psychotiky a psychopaty 
jsou uspokojovány v jiných městech kraje. Vzhledem k velikosti obce a jejího spádového obvodu se jedná 
o příliš specializovaná zařízení, jejichž existenci v současnosti neopodstatňuje dostatek místních klientů.  

Ze zařízení neústavního charakteru existují ve městě 2 Domy s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 
77 bytů, z toho 2 byty jsou bezbariérové. Služby jsou poskytovány za úhradu 10 pečovatelkami a senioři si 
mohou vybrat z následujících služeb: 

• dovoz obědů, nákupy a pochůzky, 

• úklid domácností, 

• praní prádla a žehlení  

• velký úklid a mytí oken. 

Terénní služba je provázána s fungováním Domů s pečovatelskou službou a je v současnosti poskytována 
ve 220 domácnostech. 

Formou bezbariérového bydlení jsou uspokojovány základní požadavky fyzicky handicapovaných 
obyvatel, kromě 2 bezbariérových bytů v DPS jsou další dvě desítky bytů k dispozici v nových bytových 
domech, kde byly již cíleně zřizovány. Ve starší panelové zástavbě jsou další byty (cca 15) vytipovány jako 
vhodné k přebudování a jsou připravovány pro rekonstrukci. 

Vedle zařízení státních a městských existují v obci další 3 nevládní zařízení sociální péče, kterými jsou 
agentura Homecare, která poskytuje sociální služby i služby zdravotnického charakteru dle indikace lékaře, 
občanské sdružení Světlo a nadační fond Charitas. 

Občanské sdružení Světlo je orientované na problematiku drogově závislých (primární, sekundární i terciární 
prevence). Ve městě působí pod názvem K-centrum. Město poskytuje na provoz cca 10% z celkové částky, 
další finanční příspěvek poskytuje Ústecký kraj a třetí část je financována z vládních programů. Klíčovým 
problémem financování je fakt, že pomoc ze strany samosprávných orgánů není uzákoněna a každoročně 
je třeba zdůvodňovat potřebnost zařízení. 

Klienty K-centra jsou drogově závislí od 15 let s průměrným věkem 23 let. Jedná se o cca 1500 osob ze 
spádové oblasti Kadaně jako města s rozšířenou působností. V oblasti primární prevence spolupracuje K-
centrum formou přednášek a šíření propagačních materiálů se školami. Sekundární prevence je hlavní 
činností K-centra a směřuje k omezení rizikovosti drogové závislosti. Terciární prevence je prováděná 
z důvodů absence psychiatrické léčebny v mikroregionu a K-centrum zajišťuje psychiatrické ambulantní 
služby spojené s drogovou problematikou. 

Nadační fond Charitas poskytuje ubytování obyvatelům v tíživých životních situacích s celkovou kapacitou 
12 lůžek, z toho 9 pro muže a 3 pro ženy. Nadační fond je dotován městem a je lokalizován v Prunéřově - 
U Nádraží. Součástí aktivit je i provozování bazaru s oblečením. 

Ostatní sociální služby zajišťované nevládními organizacemi se v Kadani zatím nerozvinuly. Potřebný se jeví 
zejména rozvoj terénních asistenčních služeb, umožňující některým skupinám osob plnohodnotný život, 
životní start nebo návrat do normálních podmínek. Vzhledem k vysokému zastoupení problémové 
populace v Kadani se jeví jako zvláště účelné věnovat pozornost rozvoji všech služeb, které podporují 
integraci skupin ohrožených sociální exkluzí, nebo které se ocitly v sociální izolaci.  

Potřebný se jeví i rozvoj některých rezidenčních služeb orientovaných na krizovou situaci matek s dětmi, 
zajištění vstupního bydlení dětí z dětských domovů a navrátilce z výkonu trestu a integraci fyzicky 
handicapovaných do pracovního procesu. Výhledově poroste i potřeba rezidenčních zařízení pro staré 
obyvatele. 

Rezidenční služby by měly být určeny především klientům, kteří nemohou nebo nemají zájem žít v domácím 
prostředí, a proto by cílem těchto služeb mělo být maximální přiblížení charakteru poskytovaných služeb 
přirozenému domácímu prostředí. U rezidenčních služeb je stále více akcentována zásada jejich 
poskytování v menších komunitních celcích otevřených vnějšímu prostředí, kdy klienti mají možnost 
současně využívat řady základních služeb a aktivit dostupných všem občanům města (např. divadla, kina, 
sportoviště apod.) 
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Rozvojovým trendem je postupná integrace rezidenčních služeb se službami asistenčními,  integrace 
sociální služeb se sociálně-zdravotní péčí. Takto organizovaný systém služeb by měl větší předpoklady pro 
umožnění života v přirozeném domácím prostředí, ale měl by zároveň být předpokladem pro menší 
finanční zátěže rozpočtů veřejného sektoru. Lze očekávat, že úloha veřejného sektoru se bude stále více 
přesouvat do role zpracovatele a zodpovědného činitele za koncepci sociálních služeb, garanta jejich 
kvality a pouze finančního participienta na rozvoji služeb, a to díky tomu, že základní síť zařízení, kterou 
vytváří, bude obohacována činnostmi nestátních zařízení nadačního i komerčního typu. Podkladem pro 
racionální koncepci sociálních služeb je komunitní plán, který bilancuje potřeby na základě podrobné 
znalosti potřeb jednotlivých skupin obyvatel města. Kadaň jej zatím zpracovaný nemá.  

 

2. Školská zařízení 

2.1. Mateřské školy  

Město Kadaň disponuje dostatečnou kapacitou mateřských škol. Na území města je: 6 mateřských škol 
s kapacitou  533  dětí, které navštěvuje 524 dětí a Speciální základní a mateřská škola při Nemocnici 
v Kadani. Rozmístění MŠ odpovídá poválečnému vývoji  města. Další rozvoj města si vyžádá přehodnocení 
jejich územní dislokace.  

2.2. Základní školy  

V Kadani jsou celkem 4 základní školy s celkovou kapacitou 2430 míst při průměrné obsazenosti třídy 30 
žáky nebo 2035 při průměrném počtu 25 žáků/ třídu. Základní školy nejsou výrazně specializované, pouze 1. 
ZŠ má matematicko-přírodovědné zaměření.  

Ve školním roce 2003/2004 navštěvuje základní školy 1777 žáků, kteří jsou rozmístěni celkem v 80 třídách. Na 
jednu třídu tedy připadá v průměru 22,2 žáka. Kapacity základních škol jsou tedy z hlediska současných 
potřeb poněkud naddimenzované, nižší počet žáků ve třídách je však srovnatelný s celokrajskými 
hodnotami a je přínosem, neboť umožňuje zkvalitnění vzdělávacího procesu i výchovného působení. Na 
kadaňských školách jsou momentálně vytvořeny ideální podmínky pro výuku, a to jak kapacitně, tak i 
materiálně. Případné zvyšování počtu žáků ve třídách by mělo za následek zhoršení vyučovacího procesu. 

Tabulka č. 36: Počty žáků v základních školách 

Škola Kapacity v síti škol Počet žáků 30 Počet žáků 25 Počet zapsaných 
žáků 

1.ZŠ 960 885 740 570 
2.ZŠ 550 450 375 385 
3.ZŠ 510 555 470 420 
5.ZŠ 510 540 450 400 
Celkem 2.530 2.430 2.035 1.775 

Zdroj: Odbor školství a kultury Kadaň , výroční zpráva 2003 

Další demografický vývoj a územní rozvoj města ukáže, zda se potřeby základní škol dramaticky nesníží, 
nebo zda budou stávající kapacity využity díky růstu obytné atraktivity Kadaně.  

Specifické potřeby žáků základních škol jsou zajišťovány především existencí Zvláštní školy v Chomutovské 
ulici, ale také  možností integrované výuky v rámci běžných základních škol. V současné době je takto 
integrováno 59 dětí. Při hospitalizaci dětí je výuka zajišťována v Speciální základní a mateřské škole při 
nemocnici.   

Na zvláštní škole se vyučují podle schválené vzdělávací koncepce žáci s rozumovými nedostatky, které jim 
neumožňují vzdělávat se na  základních školách. Zařazování dětí do zvláštní školy má trvalý trend. Žáci do 
ZVŠ přicházejí na žádost rodičů. Zvláštní škola poskytuje svým žákům možnosti realizace v oblasti 
mimoškolních aktivit v systému okresních soutěží žáků ZVŠ, kroužků, účastí na kulturních programech, 
školních výletech. 

Vysoké zastoupení populace s nízkým vzděláním nebo bez vzdělání, s jazykovými problémy nebo 
nedostatečně rozvinutými návyky vyvolalo potřebu vyrovnávacích tříd. Jedná se celkem o 3 vyrovnávací 
třídy, 2 v ZŠ Na Chomutovské a 1 vyrovnávací třídu v ZŠ Školní. Migrační procesy, které lze očekávat 
v souvislosti se vstupem ČR do EU mohou vyvolat potřebu zvýšení počtu vyrovnávacích tříd.  
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2.3. Střední školství 

Střední školství má v Kadani dlouholetou tradici, již v 19. století zde bylo zřízeno reálné gymnázium a 
zemědělská škola. V roce 1951 byla otevřena Střední průmyslová škola stavební. V současnosti reprezentují 
střední školství tři subjekty: 

• Gymnázium,  

• Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, 

• Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště 

a Kadaň tak nabízí relativně velké spektrum středního všeobecného i odborného vzdělání.  

Gymnázium  poskytuje všeobecné vzdělání zaměřené na přípravu k vysokoškolskému studiu. Je zde 
možnost osmiletého i čtyřletého studia. Kapacita školy je 420 žáků. Gymnázium má velmi dobré renomé a 
každoročně je naplněno.  

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie poskytují maturitní studium v oborech pozemní 
stavitelství, technické zařízení budov, ekonomii a management ve stavebnictví. Zájem o studium na škole je 
stabilní. Velká pozornost se věnuje výuce výpočetní techniky. Škola spolupracuje s Unií rodičů, Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Okresní hospodářskou komorou, Českým svazem 
stavebních inženýrů, Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary. 

Na dlouhou tradicí (140 let) navazuje dnešní Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště. 
Studijními obory jsou agropodnikání, agropodnikání se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí, 
obchodník. Učebními obory jsou automechanik, autoelektrikář, prodavač – smíšené zboží, krejčí, 
kadeřnice. Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 126 lůžek a školní  jídelna s kapacitou 550 jídel 
denně.  

Situace na mikroregionálním i regionálním trhu práce již delší dobu signalizuje, že orientace středního 
školství je částečně mimo hlavní oblast požadavků na absolventy, a to jak ve vznikajících průmyslových 
zónách na Kadaňsku a Chomutovsku (potřeba elektrotechnických oborů, znalost technologie výrob 
plastů, uplatnění v gumárenském a chemickém průmyslu), tak z hlediska perspektivních oborů 21. století 
(elektronika, biochemie, software - programování). 

I automobilový průmysl, který se v kraji rozvíjí, má častější požadavky na vyučení v oboru elektro, než na 
zámečnické vyučení. Nejblíže požadovaným profesím jsou výuční obory autoelektrikář s tím, že nabídka 
v této oblasti vyžaduje jazykovou vyspělost uchazečů, vzhledem k tomu, že volná místa často nabízejí 
zahraniční firmy. 

Naopak ze zprávy Úřadu práce vyplývá, že s uplatněním mají problémy absolventi ekonomických škol, 
v oborech zemědělství a lesnictví, gastronomie, ale také vyučenci v oborech strojírenství a strojírenská 
výroba. Obtížná situace je i ve stavebnictví, kde nabídka práce pro mistry je velice omezená a absolventi 
průmyslovky musí často hledat práci jinde.  

2.4. Vyšší a vysoké školství 

Potřeby vyššího školství jsou zabezpečovány v denní dojížďkové vzdálenosti pouze nabídkou Vysoké školy 
finančně správní, která byla zřízena v Mostě. V Mostě působí i jako součást Regionálního střediska výchovy 
a vzdělávání pobočka Vysoké školy báňské a Technické univerzity Ostrava, fakulty hornicko-geologické 
s formou denního studia. 

Nejvýznamnějším, ale již obtížněji dosažitelným vysokoškolským zařízením v kraji je Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V Dubí je potom dislokována jedna z fakult Univerzity J.E. Purkyně – 
fakulta užitého umění a designu – speciální ateliér keramiky a porcelánu. Dále studenti mají možnost 
využívat nabídku především v Praze, Liberci a v Plzni. 

3. Mimoškolní vzdělávání a zájmová činnost 

Mimoškolní vzdělávání je institucionálně zabezpečováno především Základní uměleckou školou a Domem 
dětí a mládeže Šuplík.  

Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro 
studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, 
připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Ve škole jsou zřízeny tři 
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obory: hudební, výtvarný a taneční, jejichž výuka probíhá formou individuálního, skupinového nebo 
kolektivního vyučování podle platných učebních osnov. 

K podpoře růstu talentovaných žáků a jejich motivaci k další práci, k výměně zkušeností a porovnávání 
výsledků studia jsou pořádány soutěže a přehlídky žáků v jednotlivých oborech a předmětech. Konají se 
v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v organizačním řádu soutěží. Žáci ZUŠ zaznamenali řadu 
úspěchů v oblastních a ústředních kolech soutěží hry na hudební nástroj a v dalších soutěžích v tanečních i 
výtvarných oborech. Řada studentů byla přijata na umělecké školy.  

Druhým významným subjektem výchovy a mimoškolního vzdělávání je v Kadani Dům dětí a mládeže Šuplík. 
Slouží pro děti i dospělé a podchycuje a rozvíjí zájmy i nevyhraněných a méně nadaných dětí a dětí ze 
sociálně slabších rodin. Je vybaven vlastní tělocvičnou, sálem a keramickou pecí a veřejně přístupnou 
hernou. Hlavní věkovou skupinou uživatelů jsou děti v rozmezí 6 až 15 let.  

DDM Šuplík realizuje své pedagogické poslání těmito základními okruhy aktivit: 

• pravidelnou zájmovou činností, 
• plánovanou příležitostnou činností,  
• prázdninovou činností,  
• spontánními aktivitami, 
• individuální prací, 
• soutěžemi a přehlídkami, 
• odbornou pomocí. 

Pravidelní zájmová činnost se uskutečňuje dnes již v 60 zájmových útvarech. Počet jejich členů byl v školním 
roce 2003/2004 celkem 1100 osob. Skladba zájmových útvarů zahrnuje téměř všechny oblasti činnosti a lze 
je rozdělit na zájmové kroužky estetické, sportovní, taneční a pohybové, přírodovědné a turistické a kroužky 
výpočetní techniky.  

Plánovaná příležitostná činnost se významně podílí na vytváření image DDM. Jedná se převážně 
o pořádání akcí pro širokou veřejnost, kde jsou prezentovány zájmové aktivity,  organizována sportovní 
utkání apod. Příležitostná činnost je orientována především na děti mladšího a staršího školního věku, z části 
i na středoškoláky.   

Prázdninová činnost je směřována k zajištění prázdninových pobytů s poznávacím a relaxačním 
programem a na přípravu prázdninového programu přímo na DDM organizací příměstského tábora pro 
děti ze sociálně slabších rodin.  

Spontánní aktivity tvoří nabídku zájmových nebo rekreačních aktivit bez pevného organizačního vymezení 
a pouze pod nepřímým dohledem pedagoga. Využívají je méně vyhranění žáci a studenti. Prostor pro 
spontánní aktivity tvoří: 

• internetová klubovna, 
• herna spontánních aktivit, 
• společenské hry na recepci, 
• nabídka her a společenských programů, 
• stolní tenis. 

Individuální práce je formou péče o talentovanou mládež. Konkrétně ji zajišťují kroužky biatlonu, keramiky, 
teraristiky a crazy-dance.  

Soutěže a přehlídky jsou převážně součástí plánu příležitostných akcí, v některých letech je DDM pověřen 
uspořádáním soutěže nebo přehlídky vyhlašované MŠMT.  

Odborná pomoc je alternativní formou činnosti a v školním roce 2003/2004 byly realizovány tyto formy  

• výukový program pro hodiny pracovního vyučování – práce s hlínou a základy keramiky, 
• půjčování pomůcek pro pořádání Dne dětí školami a jinými subjekty, 
• poskytnutí tělocvičny DDM pro zájmovou činnost Zvláštní školy v Kadani, 
• pořadatelská spolupráce na akcích jiných subjektů, 
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• metodická činnost v oblasti tvorby volného času a programů pro občanská sdružení pracujících 
s dětmi. 

4. Zdravotnické služby  

Zdravotnické služby poskytuje v Kadani jednak síť ordinací praktických a specializovaných lékařů, jednak 
nemocnice, která vytváří pro odborné zázemí těmto zdravotnickým, ale i nezdravotnickým zařízením ve 
městě a okolí. 

Dle statistiky ČSÚ  je v Kadani toto zastoupení samostatných ordinací: 

Tabulka č. 37: Samostatné ordinace 

samostatná ordinace lékaře specialisty 10 
samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa 2 
samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa 12 
samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 5 
samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 5 

 

Problematická je kvalita některých ambulantních služeb (některé ambulance praktických lékařů pro 
dospělé, oční ambulance, ORL ambulance). Jedná se vesměs o privátní ambulance. 

Zásadní význam pro zdravotnictví spádové oblasti má nemocnice, která poskytuje naprosto převažující 
podíl služeb. Mnoho privátních ambulancí by bez zázemí nemocnice nemohlo provozovat, neboť pro ně 
nemocnice zajišťuje zásadní služby (RTG, laboratoř, sonografická vyšetření apod.). 

Nemocnice Kadaň, s.r.o  je nemocnicí II. typu. Spádový obvod pro běžnou akutní péči je dán velikostí 
mikroregionu, tj. cca 45 tis. obyvatel, pro specializovanou péči dosahuje u některých oborů 55 tis. obyvatel. 
Rozšířený uživatelský okruh mají zejména obory ortopedie, porodnice, dětské oddělení a urologie. 

Lůžková část nemocnice zahrnuje tyto primariáty: 

• Interní, vč. intenzívní péče, 
• Dětský, 
• Chirurgie, vč. intenzívní péče, 
• Gynekologie a porodnictví, 
• Ortopedie, 
• součástí nemocnice je i LDN se 30-ti lůžky. 

 

Odborné ambulantní služby poskytuje 12 pracovišť, a to: 

• ordinace praktického lékaře pro dospělé, 
• interní ambulance, vč. příjmové interní amb. při lůžkové části, 
• diabetologická ambulance, 
• gastroenterologická poradna, 
• kardiologická ambulance, 
• pediatrická ambulance, 
• psychiatrická ambulance, 
• chirurgická ambulance, 
• gynekologicko-porodnická ambulance, 
• ortopedická ambulance, 
• urologická ambulance, 
• ARO. 

 

Nemocnice zajišťuje i další zdravotnickou činnost, a to existencí pracovišť:  
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• klinická biochemie (OKB) 
• radiodiagnostika (RDG). 

 

Přednemocniční neodkladná péče je zajišťována: 

• lékařskou službou první záchranné pomoci, 
• dopravou raněných, nemocných a rodiček. 

 

Nemocnice má detašované pracoviště v Tušimicích, Prunéřově, Klášterci, Vejprtech, Radonicích, Kovářské, 
a to konkrétně tato:  

Tušimice: - ordinace závodní praktického lékaře, 

Prunéřov: - ordinace závodní praktického lékaře, 

Klášterec nad Ohří: - gynekologicko-porodnická ambulance, 
 - ortopedická ambulance, 
 - klinická biochemie (OKB), 
 - radiodiagnostika (RDG). 

Radonice:  - gynekologicko-porodnická ambulance, 

Vejprty: - ordinace praktického lékaře pro dospělé, 
 - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, 
 - chirurgická ambulance, 
 - gynekologicko-porodnická ambulance, 
 - ortopedická ambulance, 
 - radiodiagnostika (RDG), 
 - RHB SŠ, 
 - domácí péče, 
 - radiodiagnostika (RDG), 
 - doprava raněných, nemocných a rodiček. 

Kovářská: - ordinace praktického lékaře pro dospělé, 
 - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. 

Rozsah péče primární, odborných ambulancí i akutní lůžkové části je dostatečný, spíše předimenzovaný na 
potřebu spádové oblasti. Objekty nemocnice jsou zachovalé s kapacitní rezervou. Potřeba rozšíření 
uživatelského okruhu vede k úvahám o rozšíření akutní péče o specializované zdravotní služby 
s nadregionální působností nebo k využití části nemocničního areálu pro programy následné péče. 
Existence nemocnice, která je městským zařízením, je velkou výhodou pro kvalitu života ve městě a může 
být výhledově i významným stabilizačním faktorem. 

5. Sport a tělovýchova 

Vybavenost obce pro sport a tělovýchovu je dobrá. V severovýchodním sektoru města je vytvořen ucelený 
komplex, kde jsou soustředěny  hřiště na softbal, fotbal, tenisové kurty a tenisová hala, minigolf, koupaliště 
(2 bazény), zimní stadion, pozemní hokej, nohejbal. V dalších letech je záměrem města rozšířit tuto nabídku 
výstavbou sportovní haly a plaveckého stadionu, které ve městě citelně chybí. Známým záměrem je i 
využití okolí hory Úhošť pro sportovně rekreační aktivity (golf, cyklostezky). Nové možnosti pro sportovní 
aktivity se nabízejí na postupně rekultivovaných pozemcích, které vhodně navazují na „sportovní“ územní 
segment města. 

Obyvatelé Kadaně mohou využívat pro sport i rekreační zázemí tvořené Nechranickou přehradou, 
v dostupné vzdálenosti i Kamencové jezero v Chomutově, kde je speciální vodní lyžařský vlek, unikátní 
svého druhu v republice. Také bezprostřední dostupnost Krušných hor a regionálně významného ski-areálu 
Klínovec - Sněžná rozšiřuje možnosti realizace sportovních aktivit místního obyvatelstva. V rámci 
mikroregionu je plánován i rozvoj sportovních aktivit ve Vejprtech (golf, sjezd). 

Vytvořené podmínky pro sport umožnily vznik četných sportovních organizací, ve kterých je registrováno 
celkem 2479 členů, významně převažující podíl tvoří mládež. O zaměření sportovních oddílů a síle členské 
základny dává konkrétní představu výše uvedený přehled zpracovaný Odborem školství, kultury a sportu 
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Města Kadaně. Z něj vyplývá velká pestrost nabídky různých sportovních činností, která může působit jako 
stabilizační faktor pro mladé lidi. Současně lze dobrou vybavenost města doprovázenou strukturovanou 
nabídkou klubových zařízení považovat za významný přínos pro prevenci výskytu sociálně-patologických 
projevů života mládeže. 

Tabulka č. 38: Členská základna sportovních oddílů 

Sportovní oddíl Registr ČSTV Městský úřad 
  Celkem Dospělí Mládež Celkem Dospělí Mládež 
Klub biatlonu při DDM       10 2 8 
Dětská sportovní organizace      100   100 
Basketball Club Kadaň 28 28 0 28 28 0 
Hockey club Kadaň 193 124 69 122 34 88 
SK Anus Kadaň      52 41 11 
TJ Úhošťany      40 35 5 
TJ DNT kanoistika Kadaň      34 21 13 
SK Pěší vysokohor. turistika      25 14 11 
Sdružení oddílů malé kopané      200   200 
TJ Elektrárny-softbal 59 33 26 59 30 29 
Extrem Team Kadaň      4 1 3 
Šachový klub Merkur Kadaň      14 14 0 
Cyklistický klub Hnízdil Kadaň 15 10 5 10 10 0 
MTB Maraton Team Kadaň      25 23 2 
TJ Pohyb a my      193   193 
Karate Klub Kadaň                     263 73 190 209 34 175 
Běžecký klub F-C Kadaň 15 8 7 26 6 20 
AC Rose Kadaň      46 31 15 
SK Lomazice 58 46 12 40 27 13 
Nohejbalový klub Kadaň 54 45 9 54 42 12 
Volejbalový klub Kadaň 45 19 26 45 8 37 
TJ Vodní sporty Kadaň 92 52 40 91 48 43 
TJ DNT Kadaň 133 110 23 107 78 29 
Kuželkářský klub Kadaň 33 33 0 31 30 1 
Minikáry VAČR Autoklub Kadaň      17 2 15 
SK Kadaň      195 0 195 
FK Tatran Kadaň 308 153 155 234 20 214 
SKP Kadaň 290 270 20 282 237 45 
Horolez. klub - Gymnázium      17 0 17 
SK Veřejná lyžařská škola      58 46 12 
Tenisový klub Kadaň       
FBC DDM Kadaň 111 53 58 111 53 58 
Celkem       2479 915 1564 

 

6. Závěr - očekávaný vývoj, hlavní problémy a náměty 

Další vývoj města bude významně ovlivňovat demografická a sociálně ekonomická situace v jeho zázemí, 
a to zejména v oblastech, které vykazují těsnou pracovní a obslužnou spjatost s městem, a situace 
v pracovních a obslužných centrech kraje, kam obyvatelé vyjíždí za prací a za specializovanými službami. 
Klíčovými partnery jsou, a budou i výhledově, v tomto směru Klášterec nad Ohří a Chomutov. Výhledově 
vzroste role Žatce v souvislosti s vývojem nabídky pracovních míst v nově budovaných průmyslových 
zónách  Triangle a Joseph, a díky rozvoji ubytovací funkce využitím uvolněných kapacit po armádě. 
Mikroregion Kadaň může mít po vstupu do EU profit z existence VVP Hradiště. Profitovat mohou z této 
situace zejména obce Mašťov a Radonice, které jsou v pozici nástupního prostoru do VVP Hradiště.  

Samotné Město Kadaň může jako město dobře vybavené sportovními zařízeními poskytnout možnosti pro 
aktivní odpočinek profesionálních vojáků, částečně i z vytvořených pracovních míst ve vojenském prostoru. 
Profesionalizace armády a absence vojáků základní služby, kteří zajišťovali potřeby prostoru, povede 
k vytvoření několika desítek nových pracovních míst. 

V dalších rozvahách by neměly být opomíjeny i vazby na karlovarský prostor, a to jak z hlediska rozvoje ČR, 
tak z možných ekonomických vazeb, k jejichž posílení může dojít intenzifikací podkrušnohorského 
dopravního propojení východ-západ. Stejně tak může další vývoj příznivě ovlivnit i posílení dopravních 
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vazeb Chomutov – Hora Sv. Šebestiána. Pravděpodobné je zlepšení situace v dopravních vazbách na 
Vejprty, a tím i větší integrace Vejprtského subregionu s Kadaní. 

Výhledovým problém bude stárnutí obyvatel a nedostatek pracovních sil pro hospodářský růst 
mikroregionu. Kadaň prošla v minulých deseti letech stabilizovaným demografickým vývojem. Migrační 
ztráty byly nahrazeny přírůstky přirozenou měnou. Výhled přitom staví Kadaň již do pozice města 
s očekávanými přirozenými úbytky, doprovázenými stárnutím populace. Další ekonomický rozvoj města 
bude přitom záviset na udržení dostatečného potenciálu práceschopného a kvalifikovaného 
obyvatelstva.  

V rámci mikroregionu Kadaň může jako malý zdroj imigrace sloužit pouze demograficky vitální obyvatelstvo 
Klášterce nad Ohří. Z širšího zázemí jsou možné demografické zdroje pro imigraci pouze v subregionu Jirkov 
a na Chomutovsku. Otázkou je kvalita těchto imigrantů.  

V jižních a východně přiléhajících částech jako jsou subregion Podbořany a Žatec je demografický 
potenciál vyčerpán a stabilizačním faktorem zde bude určitý vzestup ekonomického potenciálu 
v centrech oblasti. Imigrační zdroje jsou z této části tedy málo pravděpodobné. Migrační zisky a udržení 
daňových příjmů obce záleží na tom, zda bude moci Kadaň poskytnout bydlení nově vznikajícím 
domácnostem a konkurovat ostatními podmínkami života.  

Současným i výhledovým problémem Kadaně je sociální skladba obyvatelstva daná nízkými kvalifikačními 
předpoklady obyvatelstva, které v situaci nízké nabídky volných míst na trhu práce vedou k zvyšování 
nezaměstnanosti, k růstu počtu osob závislých na sociálních dávkách a v neposlední řadě i ke vzniku velké 
skupiny obyvatel ohrožené sociální exkluzí a sociálním vyloučením. To může vést k další eskalaci sociálního 
napětí v celé oblasti, kterému se nevyhne ani město Kadaň. Riziko zvyšuje vysoká koncentrace těchto 
skupin v jednom prostoru, jak k tomu u Kadaně dochází v Prunéřově. Řešením problému je pouze intenzivní 
sociálně-případová práce spolu se zajištěním bytových podmínek vycházejících ze specifik problémových 
skupin jinak je odsouvání obyvatelstva na okraj společnosti i na okraj města  časovanou bombou.  

Nepříznivý poměr pracujících a nepracujících osob se bude rychle měnit ve prospěch ekonomicky 
neaktivní skupiny, a to jak růstem počtu důchodců, tak rostoucím počtem populačně aktivní sociálně 
slabé skupiny obyvatel mikroregionu. Tento vývoj proběhne i za situace, že dojde k snížení míry 
nezaměstnanosti.  

Vážným problémem je především skutečnost, že  zhruba polovinu nezaměstnaných tvoří  osoby evidované 
na Úřadu práce déle než 12 měsíců. Existuje tak velká skupina obyvatel, která nebude mít ani výhledově 
šanci na pracovní uplatnění, a její model chování - život na sociálních dávkách - bude akceptovat i 
následující generace.  

Propojeným problémem je nízká podnikatelská aktivita místního obyvatelstva, která je především 
důsledkem dlouhodobé existence jednoho velkého dominantního zaměstnavatele, sociální skladby a 
nízkého kvalifikačního potenciálu obyvatel a s tím spojené nízké adaptability obyvatelstva na rychle se 
měnící požadavky ekonomiky. 

Problémy spojené s vybaveností města jsou spojeny především s vytvořenými podmínkami v sociální oblasti. 
Chybí zejména terénní sociální služby, umožňující některým skupinám osob plnohodnotný život, životní start 
nebo návrat do normálních podmínek. Vzhledem k vysokému zastoupení problémové populace v Kadani 
se jeví jako zvláště účelné věnovat pozornost rozvoji služeb, které podporují integraci skupin ohrožených 
sociální exkluzí, nebo které se ocitly v sociální izolaci. Zatím žádné zařízení orientované na tyto skupiny 
neexistuje, stejně tak jako programy, které by tento problém řešily koncepčně v delším časovém horizontu. 
Pro tyto účely je potřeba zpracovat komunitní plán. Základem zlepšení situace v sociální oblasti je rozvoj 
nevládních organizací a občanských iniciativ. 

Problémy vázané na školství  

Kadaň má vzhledem k demograficky vitální populaci v minulosti  i početná zařízení předškolní výchovy – 
mateřské školy – a stejně tak i základního školství. Rozmístění základních škol odpovídá etapizaci výstavby 
města, kapacity škol jsou zatím dostatečně využity.  

Výhledově může být pociťován deficit na Strážišti – potřeba mateřské školy, s jejíž možnou realizací je však 
v územním plánu počítáno. Potřeby žáků základní školy mohou být pokryty existujícím zařízením v dostupné 
vzdálenosti. Nároky na školská zařízení porostou  v jihovýchodním rozvojovém sektoru města. Zde územní 
plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšnou stavbu v této lokalitě.  

Orientace středního školství je částečně mimo hlavní oblast požadavků na absolventy ve vznikajících 
průmyslových zónách na Kadaňsku a Chomutovsku i z hlediska  perspektivních oborů 21. století. Pokud je 
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jedním z cílů města stabilizovat zde mladou generaci, musí školství více respektovat kvalifikační požadavky 
nových investorů. Mezi deficitní profese patří vysoce kvalifikovaný střední management. 

Další rozvoj školských zařízení bude ovlivňovat demografický vývoj. Ten může vést v Kadani k výraznému 
snížení potřeby základních školských zařízení, a to zejména v historickém jádru a navazujících částech. 
Ve strategickém plánu by měla být zakotvena potřeba uchování školských kapacit pro vzdělávací potřeby 
související s celoživotním vzděláváním, integrací nezaměstnaných do pracovního procesu apod., event. 
možnost využití pro vyšší střední školství jako jeden z impulsů tolik potřebné sociální změny.  

Kadaň vytváří pro vyšší školství důstojný rámec ve svém historickém prostředí i přírodním okolí, úvahy by 
mohly směřovat i k otázce využití zatím volných historických budov. 

Problémy spojené s hospodářskou základnou a možnosti transformace ekonomické infrastruktury  

V následujících 20 - 30 letech bude život města i nadále propojen s existencí palivo- energetického 
komplexu, který bude ovlivňovat sociálně ekonomické klima celého širšího prostoru i image města Kadaně. 
Bude však působit jako stabilizační prvek, a to především vzhledem k návaznosti dalších výrobních aktivit. 
Výhledově bude význam palivo-energetického komplexu klesat a ekonomický rozvoj města by měl 
postupně směrovat k nové orientaci, která stabilizuje mladé a vzdělané obyvatelstvo. Pro další rozvoj 
ekonomické infrastruktury je třeba maximálně využívat existující velký potenciál investovaných ploch, a to 
jak zatím jen částečně využitou průmyslovou zónu Královský vrch, tak potenciál ploch v Prunéřově a 
Tušimicích.  

Obtížnou, ale nutnou cestou je transformace výrobní základny na modernější technologie, tzv.“technologie 
21.století“, kam patří zejména zaměření na elektroniku, biochemii, řídící systémy, informatiku apod. Obory 
budoucnosti jsou i biotechnologie a nanotechnologie (nauka o nejmenších umělých částicích pro využití 
v různých oborech lidské činnosti). Zejména poslední ze zmiňovaných má být ve vzdálenější budoucnosti 
tahounem evropské ekonomiky. 

Novým směrem rozvoje ekonomiky obce může být využití existujících obytných, obslužných a rekreativních 
kvalit města a jeho zázemí (zeleně, kulturně historického potenciálu, existence nemocnice v návaznosti na 
lázně v Klášterci nad Ohří, výhledově uvolněných objektů po stávajícím domově důchodů, sportovní 
vybavenosti, rekultivovaných ploch apod.) pro rozvoj komerčních služeb orientovaných na cestovních 
ruch, péči o zdraví a krásu, relaxační a rehabilitační pobyty. 

Komparativní výhodou Kadaně bude poloha vůči evropským trhům. Tu lze využít v souladu s novým 
trendem investiční politiky evropských firem, kterým je tzv. Nearshoring – tj. lokalizace části činnosti firem 
v nejbližším okolí v zájmu snížení nákladů. Tato tendence vede k částečnému opouštění asijských trhů a 
může vést k stabilizaci zejména investic spojených s evropskými potřebami.  

Vysokou efektivitu pro rozvoj nové ekonomiky území by mohlo přinést přilákání velkého nadnárodního 
koncernu, který by podnítil rozvoj subdodavatelských aktivit a doplňkových služeb vyšší úrovně. 

Stárnutí populace ČR a celé Evropy dává i velké šance všem oborům podnikání orientovaných na potřeby 
starších lidí, kteří budou muset být déle pracovně aktivní. To se týká jak výrobků, tak služeb, včetně služeb 
orientovaných na uchování zdraví a regeneraci sil a zdravý životní styl. Pro tyto kategorie obyvatel může 
území přinést komplexní služby a v návaznosti rozvinout výrobu orientovanou např. na výrobu hygienických 
a zdravotních pomůcek, kloubních náhrad, potravinových doplňků, geretik (léků po skončení patentované 
ochrany) apod. Na některé z uvedených typů výrob by se mohly transformovat některé ze stávajících 
průmyslových aktivit. 

Zapojení do Evropské unie může rozšířit uživatelský okruh i pro podnikání v oblasti sociální péče a zdravotní 
péče. Již dnes jsme svědky návštěvnického transferu za zubními zákroky, plastickou chirurgií, očními 
operacemi. Výhledově lze předpokládat i využití lacinějších komerčních zařízení pro staré obyvatele 
s omezenou soběstačností, nemocné Alzheimerovou chorobou, s psychiatrickými onemocněními a 
v neposlední řadě i služeb levnějšího pohřbívání. V úvahu pro lokalizaci těchto služeb přichází jak samotný  
prostor, tak další venkovské části obce. 

Růst hodnoty zdraví a rostoucí podíl lidí s disponibilním volným časem může být v budoucnosti možností pro 
mnohostrannější rekreační využití prostoru obce, stejně tak jako potřeba rychlé regenerace sil u obyvatel 
ekonomicky aktivních v exponovaných povoláních, kteří musí i dovolenou realizovat v krátkých denních 
cyklech a jsou a budou ochotni  vynaložit i značné finanční prostředky při kvalitních službách. Pro rozvoj 
různých druhů aktivit přichází v úvahu i zahraniční uživatelský okruh, a to nejen z Německa, ale i z rusky 
mluvících zemí. Zastoupení rusky mluvících obyvatel (návštěvníků) v blízkém lázeňském prostoru Karlových 
Varů se neustále zvyšuje a dochází i k přílivu ruského kapitálu. 
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Rekultivované území může nabídnout mimořádné podmínky právě pro využití volného času. Roste obliba 
aktivního trávení volného času formou adrenalinových a zátěžových sportů, pro jejichž realizaci může 
území využít i zcela specifické terény, event. zůstatková zařízení po dolech a elektrárnách (motokrosy, 
paragliding, létání, realizace bojových her, tréninková centra apod.). Zázemí města poskytuje výhodné 
podmínky i pro hipoturistiku.  

Spolu s komplexní péčí o návštěvníky města a jeho zázemí bude nutno realizovat péči o přírodu. Péče 
o krajinu může znamenat jednak i určité možnosti pro budování farem, které by mohly být využívány pro 
agroturistiku, rekreační pobyty spojené s poznáváním přírody a venkovského života, ubytováním a 
stravováním.  

Vývoj informatiky a obchodů on-line může být impulsem pro větší rozvoj malého a středního podnikání 
v oblasti s nižší koncentrací kupní síly, stejně tak jako výrazná specializace a dosažení špičkové kvality 
s daném oboru. Malé a střední podniky, které se zaměřily na obory, jež  nejsou v zájmu velkých koncernů, 
čelí lépe výkyvům ekonomiky. Jejich výhodami je pružnost a schopnost rychlejší inovace. Úspěch dosahují 
firmy, které našly mezeru na trhu a jsou špičkou ve svém oboru. Z českých zemí je takovým příkladem např. 
Remoska, z cizích států dosáhly špičkových výkonů firmy orientované např. na výrobu obalové techniky, 
autovýbavy, bezpečnostních zámků, vybavení pro horolezce, výrobu optických čoček. Malé firmy jsou 
dnes považovány za bezpečnou sféru zájmu i pro investice bank, které jsou ochotny výhodně úvěrovat 
jejich aktivity. 
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E. KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 
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1. Kulturní zařízení 

Kulturní dům Kadaň 

Provozovatelem Město Kadaň. Kapacitou a vybavením nejvýznamnější kulturní stánek současné Kadaně. 
Za rok se zde koná více než 100 akcí s kapacitou nad 300 míst a řada menších akcí do 300 míst, celková 
návštěvnost za rok činí 42.570 osob, průměr návštěvníků na akci 402 osoby. Kapacita: 461 míst k sezení, 
největší akce pojmou až 300 míst k sezení, 550 ke stání. 

Hlavní kulturní náplní jsou plesy, divadelní představení, koncerty, taneční kurzy, školní a firemní akademie, 
setkání zájmových spolků a sdružení, malé sportovní turnaje, dopolední programy pro děti, módní přehlídky 
atd. 

Dům je disponuje poměrně kvalitní technickou výbavou a prostorem umožňující variabilitu akcí. Je 
příhodně situovaný na jedné z hlavních městských ulic. Nevýhodou jsou stísněné prostorové podmínky 
účinkujících, malá kapacita vnějšího manipulačního prostoru za jevištěm (malá hloubka neumožňuje kolmý 
předjezd nákladních vozidel), dílčím problémem je také nedostatečná zvukoizolační schopnost vnějšího 
pláště. 

Formální, avšak výraznou vadou je nedůstojné, významu stavby neodpovídající řešení vstupního traktu. 
Kulturní dům nemá na svém pozemku parkovací plochy, tato nevýhoda je však eliminována blízkostí 
parkovišť při obchodních domech a samotnou polohou objektu ve středu města. 

Kulturní zařízení Orfeum 

Provozovatelem Město Kadaň. Dříve též Kino Moskva. Provozovatelem je Správa městských kin, 
příspěvková organizace města. Objekt z počátku 20.stol., v porovnání s Kulturním domem komornější 
charakter. Hlavní náplní jsou dnes koncerty současných žánrů (rock, folk, pop), zábavy, prezentace firem, 
malé trhy. Kapacita: 300 míst k sezení + 250 k stání. 

Dům byl původně koncipován jako divadlo - tomu odpovídalo dispoziční (parametry sálu a jeviště) a 
architektonické řešení a technologická výbava. Časem byla vestavěna promítací kabina a do 90.let byla 
divadelní a filmová představení jeho hlavní náplní. I přes postupné degradující stavební úpravy pro zajištění 
univerzálnějšího provozu domu, je jeho původní koncepce doposud zřetelná. 

Komparativní výhodou je doposud funkční jevištní technologie, promítací technika. V patře domu jsou 
nevyužité klubové prostory (vhodné např. pro provozování divadelní kavárny). Součástí domu je svého 
druhu unikátní hodinový stroj, který tvoří zajímavou dominantu schodiště z foyer do patra. Orfeum je 
významnou součástí historie města a je otázkou, zda-li jeho současná podoba a programová náplň je 
vzhledem k jeho základním předpokladům odpovídající. Nedostatkem je malá kapacita přilehlých 
parkovacích ploch. 

Kongresové centrum Střelnice 

Provozovatelem Město Kadaň. Objekt vznikl jako kulturně reprezentativní stánek místního střeleckého spolku 
v 2.polovině 19.století, o sto let později oblíbeným hostincem s občasným kulturním programem - lidovými 
zábavami, rockovými koncerty. Stále se zhoršující stavebně technický stav domu byl důvodem pro jeho 
celkovou rekonstrukci na kongresové centrum, která začala před dvěma lety. Plánovaná kapacita velkého 
sálu se pohybuje od 250 do 360 osob dle konkrétního účelu použití. Střelnice se nachází v atraktivním 
městském prostředí mezi hradem a řekou, součástí je velká zahrádka pro letní posezení, z níž bude možné 
vstoupit na západní pás středověkých hradeb. Nevýhodou domu je ve srovnání s kulturním domem malá 
kapacita vnitřních prostor. Parkovací plochy budou zajištěny v krátce dostupné vzdálenosti. 

Městské muzeum v Kadani 

Provozovatelem Město Kadaň. V roce 1999 bylo v části prostor nákladně zrekonstruovaného 
františkánského kláštera Čtrnácti svatých Pomocníků zřízeno Městské muzeum otevřením stálé expozice 
mineralogie a hornictví. V roce 2004 se muzeum rozšířilo o první etapu vlastivědné části, další budou 
následovat. Posláním muzea je představit široké veřejnosti historii kláštera, města a regionu. To zajišťuje 
prostřednictvím stálé expozice a řady krátkodobých výstav s dílčí tematikou a přednáškami. Pracovníci 
muzea úzce spolupracují s místními školami, připravují celkové i konkrétně zaměřené programy. Vedle toho 
se Městské muzeum zaměřuje i na sbírkovou činnost.  Muzeum v budoucnu  nabídne také  knihovnické a 
badatelské služby pro odbornou i laickou veřejnost. 
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Bezprostředně po otevření nové historické části v květnu 2004 se Městské muzeum v Kadani připojilo k akci 
Noc muzeí, jež se po vzoru některých evropských měst koná i v Čechách. Akce se konala ve spolupráci 
s Oblastním muzeem v Chomutově, mezi oběma městy jezdil muzejní autobus. 

Bývalý františkánský klášter je v majetku římskokatolické církve (Biskupství litoměřického), která jej 
dlouhodobě pronajímá Městu Kadaň. Vedle Městského muzea zde sídlí i Základní umělecká škola . Areál 
kláštera je dnes oblíbeným cílem obyvatel města i přespolních, je místem konání nově založených tradic 
(Svatováclavské vinobraní,  divadelní představení „Betlém“, Františkánské léto) a bezesporu stmelujícím 
prvkem současné kadaňské komunity. 

Kostel Stětí Sv. Jana Křtitele 

Provozovatelem (na základě nájemní smlouvy) Město Kadaň, majitelem římskokatolická církev. Komorní 
scéna v bývalém kostele na Špitálském předměstí pro konání koncertů vážné hudby, folku. Slavností síň pro 
zvláštní příležitosti (tradiční předávání maturitních vysvědčení studentům kadaňských středních škol). 

Galerie Josefa Lieslera 

Provozovatelem Město Kadaň. Výstavní galerie v prostorách Kadaňského hradu s celoročním provozem. 
Dlouhodobá expozice děl akad. mal. Josefa Lieslera, dočasné výstavy - malby, grafiky, fotografie, objekty. 

Galerie Karla Havlíčka 

Provozovatelem Město Kadaň. Výstavní prostor na Mírovém náměstí s celoročním provozem, slouží též jako 
informační centrum. Výhradně krátkodobé výstavy kadaňských i přespolních výtvarníků, školní výstavy. 

Městská knihovna 

Provozovatelem Město Kadaň. Knihovna obsahuje dospělé, dětské a hudební oddělení, internet a 
antikvariát. Součástí je výběr z 38 druhů periodik, služba on-line, kopírování, digitální tisk, scanner. Knihovna 
je otevřena celoročně vyjma víkendů a úterý, s limitovaným provozem o prázdninách. Pracovníci knihovny 
pořádají programy pro mateřské a základní školy, spolupracují s DDM Šuplík. Hlavní část knihovny sídlí 
v prostorách Kadaňského hradu, nově byla zřízena pobočka v ulici Husova.  

Galerie U Adama 

Soukromá galerie kadaňských výtvarníků Jitky Gavendové a Františka Vlčka ve Sládkově ulici. Zaměření na 
keramiku, obrazy a grafiku. Otevřeno celoročně. 

Galerie U Netopýra 

Soukromá galerie kadaňského výtvarníka akad. mal. Herberta Kiszy. Stálá výstava obsáhlé kolekce grafik, 
maleb, plastik v rekonstruovaném měšťanském domě na Mírovém náměstí. Otevřeno celoročně. 

Camil‘s club 

V provozu od r.1999. Soukromý hudební klub se zaměřením na střední a alternativní proud. Spolupráce 
s Městem Kadaň při pořádání větších akcí (koncerty v Orfeu, Rockfest). 

Music bar Liďák 

V provozu od r. 2001. Soukromé kulturní zařízení se zaměřením na kulturu středního proudu. Koncerty živé 
hudby, disco, tematické večery, soutěže. 

Kino 

V současnosti pouze Kino Hvězda s kapacitou necelých 400 míst. Připravuje se postupná rekonstrukce 
vedoucí k modernizaci promítací techniky a technologie, zvýšení pohodlí diváků a snížení kapacity míst asi 
na polovinu. Kino se každoročně zapojuje do akce Projekt 100 na podporu české kinematografie. 

Letní kino bylo zrušeno, Orfeum se jako kinosál již neprovozuje. 

S pozitivním ohlasem se setkal Kinematograf bratří Čadíků, který poprvé přijel do Kadaně v červenci 2004, 
promítalo se 6 dní v řadě na ploše Mírového náměstí. 
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2. Kulturní aktivity 

V průběhu roku se denně koná řada kulturních aktivit různorodého charakteru. Některé jsou dílem poslední 
doby, z nichž ty nejvýznamnější se staly základními body každoroční programové nabídky města. Jedná se 
o Císařský den, Svatováclavské vinobraní a Advent. Vzhledem k tomu, že jsou tyto akce soustředěny pouze 
do 2. poloviny roku, je snahou města obohatit nabídku větších kulturních akcí tak, aby byla rovnoměrně 
rozprostřena do celého kalendářního roku. V prosinci 2003 se poprvé konalo vánoční divadelní představení 
Betlém, před Velikonocemi 2004 podobně koncipované Pašije.  V létě 2004 proběhl Rockfest a 
Františkánské léto, na jaro 2005 se plánuje konání Masopustu. 

Přehled kulturních akcí v průběhu roku 

Celoročně - koncertní a divadelní představení různých žánrů v Kulturním domě, Orfeu, 
kostele Stětí sv. Jana Křtitele, 

 - stálé a krátkodobé výstavy výtvarníků v městských a soukromých galeriích, 
 - přednášky v Městském muzeu, na školách, 
 - vlastivědné krátkodobé výstavy v Městském muzeu, 
 - umělecká vystoupení a výstavy žáků ZUŠ, 

Jaro Masopust - tradiční veselice, první ročník v roce 2005, 
Pašije (poprvé před Velikonocemi 2004) 

 Noc muzeí, 

Léto  Františkánské léto, 
  Split - série folkových koncertů, 
  Rockfest, 
  Císařský den, 

Podzim  Svatováclavské vinobraní, 

Zima  Advent, Betlém 

 

Františkánské léto 

Série akcí pod otevřeným nebem na různých místech v areálu františkánského kláštera, polo/amatérské 
divadlo, hudba různých žánrů. 

Rockfest 

Jednodenní rockový festival pořádaný Městem Kadaň ve spolupráci s Camil‘s clubem. V červenci 2004 se 
uskutečnil první ročník. Akce nově doplňuje základní kostru celoroční programové nabídky větších akcí. 
Úspěch úvodního ročníku a divácký ohlas slibuje pořádání dalších ročníků. 

Císařský den 

Vrcholná kulturní akce Kadaně konaná každoročně od r.1993 na  přelomu srpna a září, koncipovaná jako 
připomínka  návštěvy císaře Karla IV. v královském městě Kadani v roce 1367. Akce brzy nabyla 
nadregionálního významu, návštěvnost 12 - 15 tis. návštěvníků z ČR i zahraničí. Spolupráce s partnerským 
městem Aue. Průvod městem, inscenované středověké rituály, turnaje, středověký trh, řemesla, kejklíři, 
historický šerm, ohňostroj. Akce se koná v prostředí historického jádra, zejména na ploše náměstí. 

Svatováclavské vinobraní 

Tradiční lidová veselice zaměřená na vinařství na Kadaňsku konaná v areálu františkánského kláštera od 
roku 1997 vždy na konci září. Spolupráce s partnerským městem Aue. Návštěvnost až 6 tis. Stánkový prodej, 
rituál otevírání hory, doprovodný hudební program, výstava (spolupráce s Městským muzeem), ochutnávka 
burčáku, čerstvého vinného moštu, vín. 

Advent 

Společné zahájení doby adventní jako přípravy na vánoční svátky. Stylové trhy na nádvoří Kadaňského 
hradu, proslovy starosty města a faráře z balkonu kostela Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí, slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu a adventního věnce, ohňostroj. Návštěvnost cca 3 tis. návštěvníků. 
Spolupráce s partnerským městem Aue. 

Betlém 
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Kostýmované divadelní představení v malovaných kulisách konané pod širým nebem v zahradě 
františkánského kláštera. Poprvé o Vánocích 2003, komornější charakter daný roční dobou a omezenou 
návštěvnickou kapacitou (využito cca 200 – 300 míst k stání). 

Divadlo 

Ve 40. až 70. letech v Kadani působilo několik místních ochotnických sdružení, nejvýznamnější z nich byl 
soubor Slovan. V 60. letech zde několik sezón působilo známé Kladivadlo. Na tuto zlatou éru kadaňského 
divadla navazuje nově založený amatérský spolek Divadlo Navenek, který rovněž nastudoval komorní 
představení Pašije (poprvé na Květnou neděli 2004) situované do tzv. Růžencové kaple v areálu děkanství 
na Mírovém náměstí v Kadani. 

Neziskové organizace 

V oblasti kultury působí v Kadani neziskové organizace, z nichž je možné jmenovat například pěvecký 
spolek  Canticorum,  Společnost Kruhu přátel hudby. 

Financování kultury městem 

Město Kadaň poskytuje ze svého rozpočtu na činnost kulturních zařízení města ročně zhruba 7 - 9 mil. Kč. 
Vedle toho město poskytuje finanční dotace na podporu kulturních aktivit. 

Tabulka č. 39: Přehled financování kultury z rozpočtu města v roce 2004 

Kulturní dům 1 800 000 
Kadaňské noviny 350 000 
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 300 000 
Orfeum 800 000 
Císařský den 1 090 000 
Svatováclavské vinobraní 130 000 
Advent 100 000 
Františkánský klášter – kultura 500 000 
Galerie 150 000 
propagace + ostatní  

 

Mezi významné kulturní akce konané v okolí Kadaně patří: 

• sochařské sympozium Plenér Vintířov v místním zámeckém parku spojený s Vintířovskou poutí, červenec 

• sochařské sympozium ve Vejprtech, červenec 

• sochařské sympozium v Boleboři, červenec 

• setkání uměleckých kovářů v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří, srpen 

• Klášterecké divadelní žně, listopad 

• kulturní akce na Červeném Hrádku u Jirkova - Noc na zámku, Mistrovství Červeného Hrádku ve vaření 
svíčkové, Den Dr. Voštěpů, Moravský den aj. 

• Dočesná v Žatci, srpen 

 

3. Závěry ke kultuře 

Město Kadaň disponuje v oblasti kultury nadstandardní vybaveností zařízení a aktivit. Různorodé spektrum 
programové nabídky se stále rozvíjí se snahou vyváženě oslovit různé cílové skupiny obyvatel a návštěvníků 
města. Pilíře programové nabídky tvoří několik, v rámci kalendářního roku rovnoměrně situovaných, 
reprezentativních akcí, které spolutvoří novou image města a mj. významnou měrou přispívají k rozvoji 
cestovního ruchu. 

Úkolem do budoucna zůstává stanovení provozní a majetkosprávní koncepce hlavních kulturních zařízení 
v majetku města po ukončení rekonstrukce a zprovoznění Kongresového centra Střelnice. V dlouhodobém 
výhledu může určité spektrum kulturních aktivit hostit také sportovní hala, v současnosti ve fázi projektových 
příprav. 
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F. CESTOVNÍ RUCH 
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1. Základní předpoklady 

Tradice turismu na Kadaňsku 

Fenomén turistiky je úzce svázán s duchem romantismu počátku 19. století. Na Kadaňsko přichází velice 
záhy, a sice ze sousedních lázeňských oblastí, totiž karlovarské a teplické. Prvním nám známým turistou, 
jemuž stálo za námahu opustit pohodlí lázeňského života a vyrazit na Kadaňsko, byl takřka symbolicky sám 
kníže evropských romantických básníků – Johann Wolfgang von Goethe. Často trávil léto v Teplicích a 9. 
září 1810 uskutečnil se vznešenou šlechtickou společností výlet do zřícenin hradu Hasištejna u Kadaně, kde 
pro něj majitel panství Prunéřov-Ahníkov, hrabě Karl Firmian, připravil romantickou slavnostní snídani. Tento 
Goethův výlet je pro nás i dnes poučením a inspirací: Kadaň a Kadaňsko nikdy nepatřily mezi hlavní 
turistické destinace. Hlavní proud turistů k nám vždy směřoval sekundárně, především ze sousedního Saska 
a Durynska, odkud sem přijížděl i Goethe, a Kadaňsko představovalo doplňkový cíl pro výletníky 
z lázeňských oblastí. Od konce 19. století se o rozvoj cestovního ruchu v oblasti zasazoval především 
”Krušnohorský spolek” (”Erzgebirgsverein”), který měl svou pobočku přímo v Kadani a směroval sem 
významný počet turistů ze sousedního Německa. 

Opravdový programový rozvoj turismu na v Kadani a na Kadaňsku však začíná teprve po vzniku 
Československé republiky (1918), především ve 20. a 30. letech 20. století. Jednalo se tehdy o drobnou 
několikadenní turistiku  německých i českých středních vrstev (z Prahy, Drážďan atd.), které objevovaly 
romantiku tohoto zapadlého koutu severozápadních Čech: Kadaň, jež sama oplývala řadou 
pamětihodností i širokou paletou ubytovacích (hotel ”Gangl”, později “Svoboda”, ubytovací hostince ”Bílý 
beránek” atd.) a restauračních zařízení se stala výchozím bodem pro další cestovní ruch: lyžuje se na 
Klínovci, módou je být na letním bytě v Perštejně, Stráži či Klášterci nebo pobývat ve 
svérázných domácnostech horalů z Krušnohoří a Doupovských vrchů. Po roce 1938 přichází katastrofa: 
německý nacionální socialismus, likvidace Československa (1938-39), II. světová válka (1939-45), vyhnání 
původního německého obyvatelstva (1945-46), komunismus (1946/48-1989) a s ním spojená devastace 
města i celého kraje. Do roku 1945, resp. do počátku 50. let 20. století měla Kadaň kompletní infrastrukturu 
turistických služeb (hotel, ubytovací hostince, restaurace, cukrárny, kavárny, muzeum, kino, banky atd.), 
která byla destruována během znárodňování soukromého majetku v tehdejším komunistickém 
Československu. Zhruba v období 1960/1970 je Kadaň v souvislosti s masivním rozvojem důlně-
energetického průmyslu stigmatizována jako město, které nemůže v rámci cestovního ruchu nic nabídnout. 
Kadaň tedy v posledním více než půlstoletí (1938-1990) nebyla obvyklým cílem organizované či individuální 
turistiky. V letech 1990-2003 se však Kadaň programově profiluje jakožto potenciální turistická destinace a 
hledá svou vlastní koncepci budoucího úspěchu v rámci cestovního ruchu.  

V posledních dvaceti letech patří turismus mezi nejdynamičtěji se rozvíjející segment průmyslu ve vyspělých 
světových ekonomikách. Mezinárodní i regionální konkurence je ovšem velice tvrdá a klade vysoké nároky 
na kvalitu, komplexnost a atraktivitu turistické nabídky. Po roce 1989 vznikla Česká centrála cestovního 
ruchu, která usiluje o zapojení České republiky do systému evropského a mezinárodního turistického 
průmyslu. V letech 1998-1999 byla ČR rozčleněna na 15 turistických regionů, jejichž vymezení není vázáno 
na územně-správní členění. Město Kadaň tak patří k turistickému regionu ”Severozápadní Čechy”, resp. 
k turistické oblasti ”Krušné hory a Podkrušnohoří”. 

Již roku 1978 byla Kadaň pro bohatství svých kulturních památek vyhlášena městskou památkovou 
rezervací, architektonický komplex františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků byl roku 1995 dokonce 
vyhlášen Ministerstvem kultury ČR národní kulturní památkou. 

2. Geografická poloha a dopravní infrastruktura 

Město Kadaň leží v samotném srdci historického Kadaňska, nad řekou Ohří, která zde vytváří přirozený 
předěl mezi masivem Krušných hor a Doupovských vrchů. Kadaň a Kadaňsko jsou umístěny 
v geografickém centru severozápadních Čech (= NUTS II ”Severozápad”), a sice na samotných hranicích 
Ústeckého a Karlovarského kraje, klíčový význam má též bezprostřední blízkost Spolkové republiky 
Německo, konkrétně Saska, které je naší branou jak do sousedního Německa, tak i do dalších zemí 
Evropské unie. Město Kadaň je již odpradávna křižovatkou mezinárodních obchodních stezek, vedoucích 
Poohřím z Bavorska a přes Krušné hory ze Saska. Dopravní význam Kadaně od konce 19. století postupně 
klesá, což ovšem nutně nemusí znamenat překážku rozvoje cestovního ruchu. 

Přes katastrální území města Kadaně (průmyslové předměstí Prunéřov) vede mezinárodní silnice E442 (I/13), 
která je jakožto podkrušnohorská magistrála nejdůležitější dopravní tepnou Karlovarského a Ústeckého 
kraje. 

Ke Kadani se též sbíhají silnice II. třídy 224 a 225, které vytvářejí napojení celého regionu na střední Čechy; 
silnice č. 224 směřuje od Kadaně do Vejprt, ležících na hranici se SRN (Sasko). 
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Hlavní nádraží v Kadani leží na významné železniční trati Cheb – Chomutov – Ústí nad Labem – Děčín, která 
město propojuje s hlavními železničními tratěmi ČR s přesahem do Bavorska (Norimberk) a Saska 
(Drážďany). 

Lokální železniční trať Kadaň – Vilémov u Kadaně – Kaštice (resp. Kadaňský Rohozec), propojuje město 
s tratí Žatec – Plzeň. 

Ve Správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň se nalézá hraniční přechod Vejprty – Bärenstein 
(SRN) s nepřetržitým provozem, určený pro pěší, cyklisty, motocykly do 50 ccm a železniční dopravu, jehož 
potenciál není dosud plně využit (uvažované rozšíření užití přechodu pro osobní automobily by umožnilo 
kvalitní silniční spojení Kadaň – Annaberg-Buchholz); nejbližší hraniční přechody pro osobní automobily jsou 
v současné době Hora sv. Šebestiána a Boží Dar. 

V dopravním systému regionu se zatím jen velice málo projevuje skutečnost, že v nedalekých Karlových 
Varech se nalézá letiště vnitrostátní a mezinárodní letecké dopravy (”Olšová Vrata”) s pravidelnou 
leteckou linkou Praha – Karlovy Vary (OK 906) Karlovy Vary – Praha (OK 907), s návazností na mezinárodní 
lety do Milána, Curychu, Kyjeva, Paříže, Frankfurtu nad Mohanem, Mnichova, Londýna, Boloně atd. 

Kadaň a Kadaňsko jsou rovněž integrovány do čistě turistických dopravních struktur: z města přímo vychází 
značené turistické trasy pro pěší, červená, která vede dále Poohřím směrem na Karlovy Vary, a lokální 
modrá, která se poblíž Měděnce napojuje na hlavní červeně značenou hřebenovou trasu v Krušnohoří. 
Kadaní též prochází hlavní turistická cyklotrasa, která propojuje Krušnohoří se středočeskou oblastí a 
v budoucnu by měla spojit Prahu s Drážďany. V roce 2004 Město Kadaň také zahájilo systematickou 
projektovou přípravu na vybudování sítě cyklostezek v prostoru Kadaň – Klášterec nad Ohří. 

Státní hranice lze do sousedního Saska pěšky, na kole, příp. na lyžích překročit po turistických stezkách 
v těchto místech: Loučná – Oberwiesenthal (pěší, cyklisté, lyžaři), České Hamry - Hammerunterwiesenthal 
(pěší, cyklisté, lyžaři), Černý Potok – Jöhstadt (pěší, cyklisté) a Kryštofovy Hamry – Jöhstadt/Schmalzgrube 
(pěší, cyklisté, lyžaři). Kadaň dříve bývala a občas ještě bývá poslední zastávkou vodáků, plujících po řece 
Ohři od Chebu, Lokte či Karlových Varů. Po výstavbě ”Kadaňského stupně” plní tuto funkci většinou 
sousední Klášterec nad Ohří. 

3. Turistická infrastruktura 

3.1. Informační centrum 

Město Kadaň provozuje dvě plnohodnotná informační turistická centra. Hlavní centrum je umístěno 
v ”Galerii Karla Havlíčka” a nalézá se v budově historické kadaňské radnice (Mírové nám. 1). Je otevřeno 
celoročně od pondělí do soboty. Druhé je součástí ”Galerie Josefa Lieslera”, která sídlí v areálu 
kadaňského hradu. Otevřeno je rovněž celoročně od pondělí do neděle. Klienty jsou místní občané, 
tuzemští turisté a v posledních několika letech stále více i zahraniční návštěvníci. Hlavní náplní činnosti 
informačních center je: 

• podávání informací o Kadani a okolí (ubytování, kultura, památky ...) 

• zprostředkování průvodcovské činnosti (česky, anglicky, německy) 

• prodej informačních a propagačních materiálů města a regionu 

• předprodej vstupenek na kulturní akce (+ povolovací řízení na kulturní akce) 

• příjem inzerce do ”Kadaňských novin” 

• pořádání uměleckých výstav 

Počet pracovníků: 2 

Statistika o klientech informačních center není vedena, k dispozici jsou jen hrubé odhady pracovníků obou 
center. V hlavní turistické sezóně (květen – září) připadá odhadem 70 % na klienty z Kadaně (prodej 
vstupenek na kulturní akce, výstavy v galerii), zbylých 30 % tvoří turisté, převážně zahraniční (Německo, 
Nizozemí, výjimečně Austrálie, USA). V zimním období klesá počet klientů-turistů na zhruba 10 %. 
V posledních letech roste počet organizovaných zájezdů, z tuzemska i zahraničí, kteří si v informačním 
centru zajišťují průvodcovské služby. Početní stav pracovníků informačních center je poddimenzovaný a je 
třeba jej do budoucna řešit. Navíc informační centrum, umístěné v Galerii Josefa Lieslera na hradě plní 
svou funkci jen fragmentárně. Informační centra v Kadani nejsou členy Asociace českých informačních 
center a nespolupracují na projektech České centrály cestovního ruchu. 
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3.2. Struktury propagace města 

Město Kadaň má dnes k dispozici plnohodnotné audiovizuální propagační materiály, které začaly vznikat 
především od roku 1993, a sice v českém, anglickém a německém jazyce. V informačních centrech a 
v městském muzeu je nabízeno zhruba deset knižních titulů, týkajících se historie, kultury a přírody Kadaně a 
Kadaňska. Dále jsou to: 

- propagační videokazety (město Kadaň, městské muzeum/františkánský klášter, Císařský den 1994, 1995, 
1996, 2002, Procházka Kadaní aj.), 

- pohlednice – úhrnem cca 20 druhů barevných pohlednic + série pohlednic historických, 

- upomínkové předměty (korbel s městským znakem, šampusové skleničky se znakem, pexeso, samolepky 
s logem ”K”, puzzle, nášivka – Kadaň, keramická pečeť, čepice se štítkem, pamětní medaile aj.), 

- mapy a plány (Kadaň, Ohře – vodácká mapa, Krušnohoří, Západočeské lázně, Vodní nádrž Nechranice 
aj.). 

Město Kadaň se od roku 1993 prezentuje na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, především v Praze 
(7 x ”Holiday World”, roční náklady: 130 tis. Kč) a v Brně (4 x, ”REGIONTOUR”, ”GO!”, roční náklady: 100 tis. 
Kč). Také v roce 2004 se bude město na zmíněných veletrzích prezentovat vlastním výstavním stánkem. 
Mimoto bude v roce 2004 vystavovat své propagační materiály prostřednictvím agentury Travel-profi na 
veletrzích v Hradci Králové a v Ostravě, dále v rámci prezentace Ústeckého kraje v Bruselu, ve Francii bude 
město Kadaň propagovat Česká centrála cestovního ruchu. V součinnosti s hotelem ”Belvedere Příbram” 
bude město Kadaň prezentovat své propagační materiály i v Rusku. 

Od roku 2003 je město Kadaň členem Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, partnerskými městy Kadaně jsou 
města Aue v Sasku/SRN a Halle v Belgii. Město Kadaň je též součástí Mikroregionu NECHRANICKO, který má 
od roku 2001 svou vlastní marketingovou koncepci, která mimo jiné velice preferuje rozvoj cestovního 
ruchu. Kooperace obcí mikroregionu zůstává zatím ne zcela naplněnou šancí. 

3.3. Ubytovací kapacity 

Penzion Astrid (ul. Raisova) - kapacita: 11 osob (momentálně mimo provoz!) 

Penzion Bílý Beránek (ul. Čsl. armády) - kapacita: 26 osob 

Penzion Horoskop (ul. Sládkova) - kapacita: 28 osob 

Penzion Split (ul. U Splitu) - kapacita: 40 osob 

Penzion Terciér (ul. Žatecká) - kapacita: 13 osob 

Penzion U Johanky (ul. Jana Švermy) - kapacita: 32 lůžek 

Penzion U Zlaté koruny (Mírové nám.) - kapacita: 8 osob 

V Kadani je k dispozici kvalitní ubytování v sedmi penzionech, v historických i moderních budovách, 
převážně přímo v centru města, zhruba pro 158 osob. Hromadné ubytovny typu HOBY (kapacita: 190 osob) 
či HOSTES (kapacita: 300 osob) jsou z hlediska sledované kvality cestovního ruchu irelevantní. Po roce 1989 
zanikly hotely SVOBODA a ZELENÝ STROM, Kadaň tak v současné době nedisponuje kvalitním hotelovým 
zařízením s větší kapacitou lůžek. Přesto zde existuje ubytovací potenciál pro hromadnou turistiku, 
nefunguje ovšem kooperace mezi jednotlivými penziony. Klientela stávajících penzionů není statisticky 
monitorována, nejlépe ji můžeme dokumentovat na zkušenostech dvou větších kadaňských penzionů, 
nalézajících se v historickém centru města. 

Horoskop: zhruba 80 % klientely tvoří hosté ze zahraničí (Němci, Nizozemci, Italové, Angličané, Belgičané). 
Velkou skupinu představují turisté ze Saska a Bavorska, často původní němečtí obyvatelé z Kadaňska a 
jejich potomci (zůstávají až 4 dny). Roste počet hostů z Nizozemí, kteří přijíždějí buď individuálně nebo 
prostřednictvím cestovní kanceláře (cykloturisté, putující na trase Karlovy Vary – Kadaň – Žatec). 
Organizovaných autokarových zájezdů není mnoho (cca. 1x za 1-2 měsíce). Velký podíl připadá na 
obchodní/firemní klientelu z prostoru Kadaň, Podbořany, Klášterec (Italové aj.). Z českých klientů (cca. 20 % 
z celku) připadá zhruba polovina na firemní odborníky, tedy ne na klasické turisty. Penzion se snaží udržet 
kvalitní hosty, eliminuje ubytování v souvislosti s tzv. nákupním turismem. 

U Johanky: zhruba 90 % klientely tvoří hosté ze zahraničí (zbytek připadá na české turisty, jejichž počet spíše 
klesá). Polovina ze zahraničních klientů patří k obchodním/firemním cestujícím, tj. k odborníkům, pracujícím 
pro firmy v prostoru Kadaň – Klášterec nad Ohří – Podbořany (Italové, Němci, Angličané, Japonci). Druhou 
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polovinu představují skuteční turisté, přijíždějící většinou individuálně (Němci, Nizozemci, Belgičané) nebo 
prostřednictvím cestovních kanceláří (Dánové). V posledních letech roste počet hostů ze Saska či Saska – 
Anhaltska (Lipsko, Saská Kamenice, Wittenberg): jedná se především o gastroturistiku a nákupní turistiku. 
Tradičními hosty jsou též původní němečtí obyvatelé Kadaňska a jejich potomci. Pro spokojenost 
zahraničních turistů v Kadani je důležité taktéž dodržování nočního klidu v historické části města, ze strany 
města je tento problém průběžně řešen. Vzrůstá i několikadenní/víkendová rodinná turistika ze sousedních 
německých oblastí. Objevují se i zahraniční turisté, kteří si v návaznosti na svůj pobyt v karlovarské lázeňské 
oblasti vybrali Kadaň jako svůj vedlejší cíl.  

Atraktivitu si rovněž stále uchovává campingová turistika, provozovaná hromadně např. turisty z Nizozemí. 
Na území Kadaně se nalézají campy na městském koupališti u Rooseveltových sadů a v Prunéřově, 
s Kadaní jsou též úzce provázány campy v Hradci u Kadaně a ve Vikleticích (Nechranická přehrada). 

3.4. Stravovací kapacity 

• Hradní restaurace (ul. Tyršova) 

• Restaurace Bílý beránek (ul. Čsl. armády) 

• Grill Bar Bašta (ul. Sokolovská) 

• Restaurace Gulliver (ul. Boženy Němcové) 

• Restaurace Kozoroh (ul. Jiráskova) 

• Restaurace Split (ul. U Splitu) 

• Restaurace Terciér (ul. Žatecká) 

• Restaurace U Katovy uličky (Mírové nám.) 

• Restaurace U Slunce (Mírové nám.) 

• Restaurace U Svaté brány (ul. Jana Švermy) 

• Lidový dům - Mexická restaurace (ul. Žitná) 

V Kadani, převážně v historickém centru města, se nalézá jedenáct restauračních zařízení, ve třech 
případech spojených přímo s penzionem. Dále je v Kadani zhruba 100 hostinců či hospod, které však 
nejsou z hlediska cestovního ruchu lákadlem a slouží především místnímu obyvatelstvu. Velkým deficitem je 
až na výjimky (např. Lidový dům, Na zámečku aj.) neexistence stylových domácích hostinců. V Kadani je 
též provozována kavárna HOROSKOP (ul. Tyršova) a několik cukráren. Zbývající infrastruktura, související se 
stravováním či nákupem kvalitních potravin (delikatesy), je neúplná. Z části nemá tradici, která byla 
razantně přerušena po roce 1945, je to dáno též skladbou obyvatelstva (dle vzdělání a příjmů) a 
v neposlední řadě rovněž dosavadní nesystematickou podporou velkokapacitních prodejen 
(”supermarketů”) ze strany města. V posledních letech vstoupil do Kadaně prostřednictvím saských turistů 
také fenomén ”gastroturistiky”, který ovšem není způsoben kulinářskou kvalitou místních restaurantů, nýbrž 
výhodnou cenovou relací gastronomických služeb. 

4. Objekty turistického zájmu 

4.1. Kulturní akce a zařízení 

V Kadani se v současnosti konají reprezentativní kulturní akce většího rozsahu, které se značnou měrou 
podílejí na zvýšení cestovního ruchu. Jedná se především o nově založenou tradici městských slavností: 
Císařský den, Svatováclavské vinobraní, Advent, nově také Rockfest, Františkánské léto a od roku 2005 
Kadaňský masopust. 

Kulturní zařízení v Kadani (výčtem): 

• Kulturní dům Kadaň (ul. Kpt. Jaroše) 

• Kulturní zařízení Orfeum (ul. Jana Švermy) 

• Kongresové centrum Střelnice (ul. Čechova) 

• Městské Muzeum v bývalém Františkánském klášteře (ul. Jana Švermy) 
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• Kino Hvězda (ul. Kpt. Jaroše) 

• Galerie Karla Havlíčka (Mírové nám.) 

• Galerie Josefa Lieslera (ul. Tyršova) 

• Galerie U netopýra (Mírové nám.) 

• Galerie u Adama (ul. Sládkova) 

• Galerie na baště (ul. Sokolovská) 

Podrobněji o kulturních akcích a zařízeních v Kadani pojednává kapitola V - Kulturní infrastruktura. 

4.2. Sportovní zařízení 

Městské koupaliště (ul. Na Průtahu) - 2 plně vybavené bazény, v roce 2004 investice 3 mil. Kč do zkvalitnění 
služeb v areálu (tobogán aj.), součástí areálu je též minigolf, areál otevřen květen - říjen 

Přírodní koupaliště v Prunéřově - umístěno v místní části Prunéřov poblíž silnice I/13 pod hradem Hasištejnem 

Zimní stadion Kadaň - provozovatel SK Kadaň, kapacita: cca 1.800 míst 

Fotbalový stadion - provozovatel FK Tatran Kadaň, k dispozici 2 travnatá a 1 škvárové hřiště 

Tenisové kurty - provozovatel Tenis Club Kadaň, 8 venkovních kurtů + tenisová hala (1 kurt). 

Dále jsou k dispozici hřiště pro pozemní hokej, nohejbal, softbal, malou kopanou a úhrnem 9 krytých 
školních tělocvičen (základní a střední školy). 

Sportovní hala - příprava výstavby, předpokládané dokončení v r. 2006, krytý bazén v r. 2008. 

4.3. Kulturně-historické pamětihodnosti v Kadani (výběr) 

Městská radnice (Mírové nám.) – komplex několika historických budov s gotickou věží (+ Šlikův dům), 
významná dominanta a tradiční symbol města a jeho samosprávy  

Vlastník: Město Kadaň. 

Přístupnost: sídlo Městského úřadu a kanceláře starosty města, Galerie Karla Havlíčka s informačním 
centrem, prodejny (2x květinářství, noviny-tabák, ratanový nábytek, bytové doplňky atd.). Vyhlídkový 
ochoz a arkýřová kaple jsou v turistické sezóně v doprovodu průvodce a v daných časech přístupné 
veřejnosti. 

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže (Mírové nám.) – jedna z nejvýznamnějších dominant města, v jádře 
gotická stavba, barokizována v 17. a 18. stol., po požáru v roce 1811 radikálně přestavěna. 

Vlastník: Katolická farnost Kadaň. 

Přístupnost: každý den během bohoslužeb, jinak též při koncertech sakrální hudby, Dni otevřených 
památek atd. 

Měšťanské domy v historickém centru - soubor domů se zachovanými fragmenty ze 13. století, dnešní 
podoba fasád z rekonstrukce po požáru v r.1811. Většina z nich podsklepena, některé i ve více patrech. 
Nejvýznamnější např.: Šlikův dům.  

Vlastník: domy v soukromém vlastnictví, Město Kadaň 

Přístupnost: dle možností daných funkcí a provozem domů, většina domů funguje jako obchody. Stavební 
historii měšťanských domů je podrobně věnována část expozice Městského muzea ve františkánském 
klášteře 14 svatých Pomocníků. 

Městský hrad (ul. Tyršova) – v jádře gotický královský hrad, přestavěný ve 2. pol. 18. století na kasárna. 

Vlastník: Město Kadaň. 

Přístupnost: v hradním areálu se nalézají Městská knihovna, Galerie Josefa Lieslera s informačním centrem, 
Hradní restaurace, vinotéka, byty pro seniory, každoročně se na nádvoří hradu konají adventní trhy. 
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Městské hradby (ul. Sokolovská, Žatecká, Říční, Jiráskova, Komenského) – takřka ze dvou třetin zachovaný 
hradební systém (unikát v rámci ČR i středoevropského prostoru), založený na přelomu 13. a 14. století a 
doplňovaný až do 17. století, s dochovanými baštami, Mikulovickou bránou, barbakánem a hradem, od 
poč. 90.let postupně rekonstruovány, na západní straně unikátní tzv. Ptačí domky - soubor historických 
drobných hradebních nástaveb, veřejný přístup do této části bude umožněn po dokončení rekonstrukce 
Kongresového centra Střelnice, provozním nedostatkem je přístup pouze z jedné strany. 

Vlastník: Město Kadaň (částečně soukromé vlastnictví). 

Přístupnost: veřejně přístupná procházková zóna. 

Minoritský klášter sv. Michaela (ul. Boženy Němcové) – původně gotická budova, upravená po zboření 
kostela na konci 18. století na gymnázium, koncem 19. století přistavěna budova okresního soudu, 
v bývalém klášteře věznice (dodnes intaktně dochované vězeňské cely včetně původního vybavení!), 
dnes sídlo Státního okresního archivu. 

Vlastník: ČR 

Přístupnost: archiv je ze zákona přístupný vědecké veřejnosti, všem zájemcům a studentům, jeho potenciál 
je však využívaný jen okrajově.  

Kaple Růžencového bratrstva (Mírové nám.) - pozdně gotická kaple na kostnici s klasicistními malbami 
z přelomu 18. a 19. stol. 

Vlastník: Katolická farnost Kadaň. 

Přístupnost: kaple je součástí turistického okruhu městem (klíč v infocentru na radnici), též během Dne 
otevřených památek, možnost konání kulturních akcí: divadlo Navenek. Potřeba částečné stavební 
rekonstrukce, restaurace freskové výzdoby. 

Svatá (Mikulovická) brána (Švermova ul.) - jediná v úplnosti zachovaná brána městského opevnění, 
v jádře gotická, v průchodu barokní výklenek, v němž se nalézala socha Panny Marie z 15. století (dnes 
v Oblastním muzeu v Chomutově). 

Vlastník: Město Kadaň 

Přístupnost: z technických a provozních důvodů velmi omezená, pro veřejný přístup nutno zřídit přístup do 
patra. Není součástí turistických okruhů městem.  

Barbakán Žatecké brány (Žatecká ul.) – unikátní předbraní zbořené Žatecké brány, vystavěné v roce 1458, 
významný doklad pozdně středověké fortifikace. 

Vlastník: Město Kadaň. 

Přístupnost: zcela přístupná, včetně střílen. 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele (ul. Říční) – nejstarší kadaňský kostel z konce 12. stol., mnohokrát přestavován, 
naposledy po požáru v roce 1811, dominanta historického Špitálského předměstí. 

Vlastník: Katolická farnost Kadaň (pronajat městu Kadani). 

Přístupnost: kostel slouží jako koncertní síň, popřípadě jako slavnostní prostor pro svatební obřady a pro 
maturanty, přístupný je i během Dne otevřených památek. 

Alžbětinský klášter s kostelem sv. Rodiny (ul. Rokelská) – rozsáhlý barokní komplex z pol. 18. století se 
zahradou a pozdně gotickou hřbitovní kaplí sv. Josefa, významná dominanta Špitálského předměstí. 

Vlastník: Řád sv. Alžběty (alžbětinky). 

Přístupnost: Kostel sv. Rodiny je přístupný každou neděli během bohoslužby (Katolická farnost Kadaň), 
klášter užívala Katolická Charita jako domov pro nemocné seniory, dnes je opuštěný a veřejnosti 
nepřístupný; pokud nebude v nejbližší době nalezeno adekvátní využití objektu, hrozí chátrání. 

Městská elektrárna (v údolí Ohře poblíž Želiny) – postavena městem Kadaň, poč. 20. století, součástí 
původního energetického systému je i tzv. Želinský tunel, ve zbytcích dochovaný Lomazický kanál, 
přečerpávací stanice – tzv. Diesel v ul. Sluneční a trafostanice v ul. Sukova, unikátní technická památka. 

Vlastník: ČEZ, a.s., tzv. Diesel i trafostanice je v soukromém vlastnictví, město Kadaň iniciovalo jednání 
o převodu vlastnictví trafostanice do svého majetku. 
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Přístupnost: elektrárna není veřejnosti přístupná. 

Pravoslavný kostel Přesvaté Bohorodice (jinak sv. Anny) (ul. Partyzánská) – původně evangelický kostel 
z konce 16. století, do 2. pol. 19. století sloužil jako katolický hřbitovní, dnes patří pravoslavné církvi a probíhá 
jeho rekonstrukce. 

Vlastník: Pravoslavná církev Kadaň. 

Přístupnost: během nedělních bohoslužeb. 

Katovna (ul. Sokolovská) – polygonální hradební bašta z 2. pol. 15. století, k níž ústí gotickou Katovou 
brankou tzv. Katova ulička, originální doklad městského opevnění  

Vlastník: soukromé vlastnictví. 

Přístupnost: v objektu je prodejna čajů a koření. 

Židovský templ (ul. Sokolovská, čp. 187) – gotická bašta ze 14. století s přistavěným domem, ve 2. pol. 19. 
století sloužila kadaňské židovské obci jako synagoga . 

Vlastník: soukromé vlastnictví. 

Přístupnost: v objektu je prodejna smíšeného zboží, objekt a jeho okolí nejsou v dobrém stavu. 

Kostel sv. Petra a Pavla (ul. Jungmannova) – novogotický cihlový kostel z roku 1903, původně evangelický, 
zajímavý doklad historizující architektury přelomu 19. a 20. století. 

Vlastník: Farnost Československé církve husitské Kadaň. 

Přístupnost: během bohoslužeb (v letním období), přístupno je kolumbárium. 

Křížová cesta (ul. Švermova) – unikátní barokní křížová cesta se sedmi zastaveními z konce 17. století, 
restaurátorský zásah nutný!  

Vlastník: Město Kadaň. 

Přístupnost: zastavení jsou na původním místě v plenéru, lemují jižní okraj Smetanových sadů (první 
zastavení je demontováno a deponováno v zahradě františkánského kláštera, připravuje se jeho 
znovuosazení poblíž původní situace). 

Svatá hora s rozhlednou (nad ul. Pionýrů, Klášterecká) – výrazný přírodní útvar s pseudoantickým glorietem 
na vrcholu hory z počátku 20. století a s vestavenou rozhlednou z roku 2003, původní lesní park dnes 
neudržovaný, zarostlý náletovou vegetací. 

Vlastník: Město Kadaň. 

Přístupnost: volně přístupné po celý rok. 

Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků, národní kulturní památka (ul. Švermova) – nejvýznamnější 
památka města i celých severozápadních Čech, významná i v středoevropském kontextu, klášterní 
komplex založen roku 1473 a postupně během 15. a 16. století a následně v baroku rozšiřován, v kostele 
Čtrnácti sv. Pomocníků zachován cenný mobiliář, v celém objektu unikátní goticko-renesanční a barokní 
malby, klášterní zahrada je parkově upravena, v části jsou vinice a chmelnice. 

Vlastník: Biskupství litoměřické (klášter pronajat Městu Kadaň, kostel Katolické farnosti Kadaň). 

Přístupnost: v objektu sídlí Městské muzeum a Základní umělecká škola, v kostele se pravidelně konají 
bohoslužby, v turistické sezóně se v areálu konají akce Františkánské léto a Vinobraní. 

Kadaň – Zahradní vilová čtvrť, Vilová čtvrť (ul. Kpt. Jaroše, Poštovní, Mánesova, Alšova, Smirnovova, 
Fibichova, Klášterecká, Masarykova, Březinova, Kazačokova, Máchova, Švermova), unikátní vilová 
zástavba z konce 19. a 1. třetiny 20. století. 

 

4.4. Přírodní památky v okolí Kadaně 

Běšický a Čachovický vrch – přírodní rezervace od r. 2002 (k.ú. Tušimice): chráněné druhy rostlin a 
živočichů, stepní, lesostepní a lesní společenstva vzácných rostlin 
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Kokrháč – přírodní památka od r. 1990 (k.ú. Prunéřov): výrazný skalní útvar v údolí Prunéřovského potoka, 
součást masivu Krušných hor, s vysokou přírodovědeckou a krajinářskou hodnotou 

Úhošť – národní přírodní rezervace od r. 1974 (k.ú. Úhošťany, Úhošť, Zásada u Kadaně, Pokutice): stolová 
hora s příkrými skalnatými svahy na okraji Doupovských vrchů, výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin, 
živočichů a hmyzu  

Želinský meandr – přírodní památka od r. 1992 (k.ú. Kadaň, Rokle, Tušimice): poslední zachovalá ukázka 
původního charakteru středního toku řeky Ohře, výskyt chráněných rostlin a živočichů  

Výraznými přírodními útvary na území města jsou též hory, mezi něž je sevřena historická městská 
aglomerace: Svatá hora (= Strážiště), Prostřední vrch, Zadní vrch, Jelení hora, Zlatá hora, Jalový kopec, 
Mostní vrch (= drobná vyvýšenina mezi řekou Ohří a Úhoští). Zmíněných sedm hor poskytuje městu 
bezprostřední přírodní zázemí, na vrcholu Svaté hory, která je v podstatě přírodním parkem, se nachází 
(pseudo)antický altán s nově rekonstruovanou rozhlednou (výhledy na Doupovské vrchy, Poohří, Krušné 
hory). Nejvýraznějším přírodním útvarem na popisovaném území je řeka Ohře, která tvoří jižní hranici 
historického kadaňského osídlení a bývala až do 19. století též důležitou dopravní tepnou (vorařství atd.). 
Neopominutelným prostorem pro městskou rekreaci jsou parky: Smetanovy sady a Rooseveltovy sady + 
drobné parky jako ”Na soudném” ve čtvrti Kaolinka (poblíž bývalých kasáren, dříve ”Park československo-
sovětského přátelství) a zanedbané nábřeží řeky Ohře (Želina – Kadaň – Špičák). 

Na katastrech, náležejících k území města Kadaně, se nalézá 14 památných stromů, např. Svatojánská lípa 
(k.ú. Kadaň), Lípa u kaple sv. Jana Křtitele (k.ú. Kadaň), Meziříčská lípa (k.ú. Úhošť), Svatohavelská lípa (k.ú. 
Úhošťany), Kadaňská hrušeň (k.ú. Kadaň) či Dub sv. Kryštofa (k.ú. Prunéřov). 

Ciboušov – národní přírodní památka od r. 1983 (k.ú. Vernéřov, obec Klášterec nad Ohří): úpatí 
zalesněného svahu východně od Podmileského potoka, severně od Ciboušova, mineralogické naleziště 
ametystů a jaspisů, použitých ve 14. století k výzdobě Karlštejna, kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 
v Praze či hradu Tangermünde v německém Braniborsku  

Louka vstavačů u Černýše – přírodní památka od r. 1990 (k.ú. Černýš, obec Perštejn): louka mezi 
Malodolským potokem a silnicí Perštejn – Lužný, podmáčená louka s ojedinělým výskytem prstnatce 
májového  

Merkur – přírodní památka od r. 1993 (k.ú. Ahníkov, Kralupy u Chomutova): prostor bývalého 
hnědouhelného lomu, významné paleontologické naleziště rostlinných a živočišných zbytků, 
dokumentujících život na okraji někdejšího třetihorního jezera  

Rašovické skály – přírodní památka od r. 1992 (k.ú. Lestkov, Suchý Důl, obec Klášterec nad Ohří): strmé 
skalní stěny západního hřbetu hory Nedílu, teplomilná společenstva rostlin a živočichů  

Sluňáky – přírodní památka od r. 1966 (k.ú. Rokle, obec Rokle): skupina balvanů – křemenců, křemitých 
pískovců a slepenců s typicky ovětralým povrchem  

Střezovská rokle – přírodní památka od r. 1966 (k.ú. Březno u Chomutova, obec Březno): hluboké údolí, 
utvořené erozní činností povrchové vody s pozoruhodnými skalními útvary  

Vinařský rybník – přírodní památka od r. 1990 (k.ú. Vinaře u Kadaně, Vilémov u Kadaně, Pětipsy, obce 
Vilémov a Pětipsy): významná ornitologická lokalita uprostřed zemědělsky obdělávaných pozemků  

Doupovská pahorkatina – přírodní park od r. 1996 (území na hranicích Ústeckého a Karlovarského kraje 
v blízkosti vojenského prostoru Hradiště): okrajové části Doupovských vrchů s travnatými porosty stepního a 
lesostepního charakteru, výskyt ohrožených rostlin a živočichů 

 

4.5. Ostatní turistické oblasti a zajímavosti na Kadaňsku (výběr) 

Klášterec nad Ohří – historické centrum (památková zóna), empírový zámek s anglickým parkem, uvnitř 
zámku expozice porcelánu, lázeňský areál s minerálním pramenem Evženie, hrobka Thunů, moderní 
aquapark. 

Radonice, Vilémov, Mašťov a okolí – historická městečka v předhůří Doupovských vrchů, v dalších 
vesnicích řada sakrálních staveb a zámků, historických parků (stav většinou velmi neuspokojivý). Historické 
centrum Mašťova je vyhlášenou Městskou památkovou zónou. 

Perštejn – turistické centrum v Poohří na rozhraní Krušných hor a Doupovských vrchů, navazující 
bezprostředně na karlovarskou lázeňskou oblast. 
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Vejprty, Kovářská, Měděnec, Loučná (Klínovec) a okolí – historická městečka Krušnohoří, centra zimních 
sportů. 

Zříceniny středověkých hradů na historickém Kadaňsku (oblast kdysi označována jako “České Porýní”: 
Hasištejn u Místa, Egerberk u Lestkova, Klejnštejn u Kotviny, Šumburk u Klášterce, Perštejn u obce Perštejn, 
Himlštejn u Stráže nad Ohří, Hauenštejn v obci Horní Hrad. 

Elektrárna Tušimice 2 - tepelná elektrárna o výkonu 4x200 MW. 

Vlastník: ČEZ a.s. 

Přístupnost: Možnost sjednání exkurze.  

 

5. Závěry k cestovnímu ruchu 

Česká republika se na počátku 90. let 20. století stala významnou součástí mezinárodního turistického 
průmyslu, přičemž největší atraktivitě se mezi zahraničními turisty těší především hlavní město Praha a tzv. 
západočeská lázeňská oblast. Podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2003 k nám jezdí zvláště 
turisté z Německa (27,1%), následováni Slováky (11,1%), Brity (7,4%), Poláky (6,4%), Italy (4,3%) či Nizozemci 
(4,2%). Ze struktury dat jasně vyplývá, že i pro oblast Kadaně a Kadaňska je prioritou soustředit se zejména 
na klientelu z Německa, tj. především ze Saska a Bavorska, jimž jsme geograficky nejdostupnější. Po roce 
1990 se Kadaň stává cílem několikadenní neorganizované turistiky, dosud však neexistuje propracovaná 
koncepce, jež by město Kadaň zapojila do systému tuzemského či mezinárodního cestovního ruchu. 
Jedinou šancí, jak uspět v boji o turistu a jeho peníze, je nabídnout svoji originalitu, zvláštnosti města a jeho 
okolí. Být originální! Ve svých důsledcích to znamená profilovat se jakožto specifický turistický region, a to 
zcela nezávisle na tzv. rajonizaci České centrály cestovního ruchu, region se zcela specifickými turistickými 
produkty. 

Mnohé se v Kadani po roce 1989 v tomto směru podařilo. Kadaň byla vyhodnocena jako Město roku 1995. 
Viditelný je zejména pozitivní trend po roce 2002: snahy o koncepci a koordinaci lze zaznamenat zejména 
po vytvoření samostatného odboru kultury (tj. odboru školství, kultury a sportu oddělením problematiky 
sociálních věcí). Systém ”tří hlavních městských akcí” se osvědčil, z velké části stojí právě na místní 
originalitě (Císařský den od 1993, Vinobraní od 1997, Advent od 2000), propagace však stále není 
dostačující, tj. geograficky rovnoměrně rozprostřená. Od roku 2002, resp. 2003 se mírně zlepšuje vazba 
města na sousední Sasko (Kadaň se stala členem ”Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge”) a blízkou 
karlovarskou lázeňskou oblast (mírně se zlepšila propagace města přímo v lázeňských městech). Mnohem 
viditelněji by se však Kadaň mohla projevovat např. v rámci společných česko-saských kulturních akcích, 
např. velice kvalitně připravovaného ”Česko-saského hudebního festivalu”. Kadaň je též nejvýznamnější 
obcí ”Mikroregionu Nechranicko”, který rovněž sází na rozvoj turismu, spojeného především s vodními 
sporty. Velkým magnetem je františkánský klášter, národní kulturní památka, ve které je od roku 1999 
městské muzeum. Neměla by být podceňována kooperace s Českou centrálou cestovního ruchu, v jejímž 
plánu aktivit Kadaň dosud figuruje minimálně, což znesnadňuje úspěšnost vlastní prezentace v zahraničí 
(organizace účasti na veletrzích cestovního ruchu). Závěrem lze konstatovat, že charakteristickým rysem 
cestovního ruchu v Kadani je krátká doba pobytu turisty ve městě, často jednodenní a bez přenocování. 
Turistika v Kadani je tedy teprve v zárodku, potenciál pro další rozvoj je však obrovský. Vlivové nástroje 
města Kadaně, tj. orgánů veřejné správy, jsou ovšem omezené, mnohem více bude záležet na aktivitě 
jednotlivých občanů, firem či občanských sdružení. Město Kadaň může sehrát významnou roli iniciátora 
nebo koordinátora různých turisticky zajímavých akcí. 

Město Kadaň má v oblasti cestovního ruchu obrovský potenciál především pasivního charakteru, tj. řadu 
kulturně-historických, technických či přírodních pamětihodností. Co chybí, to je ona aktivní složka, tedy 
dostatek podnikatelských projektů zaměřených na cestovní ruch. Turistickou nabídku vytváří svými 
aktivitami většinou samotné město, soukromé osoby se zaměřují pouze na doplňkovou (i když z hlediska 
turismu významnou) činnost, např. provoz ubytovacích a restauračních zařízení. Podnikatelské subjekty jsou 
vůči turistickému trhu málo flexibilní a nevytvářejí takřka žádný turistický produkt a další služby, kvůli kterým 
by turista do Kadaně přijel, naprosto chybí vzájemná spolupráce či koordinace.  

Výhledy aneb témata k diskusi 

Kadaňsko jako obchodní/turistická značka: Kadaň samotná má jen malou šanci významně uspět 
v konkurenci turistického průmyslu. Je třeba na trhu zavést jasnou obchodní značku – KADAŇSKO, jež by 
zahrnovala potenciální kadaňský turistický region. Prezentovat se jako originální region na hranicích 
Ústeckého a Karlovarského kraje a Saska, který stojí zato navštívit například při cestě z Karlových Varů do 
Prahy (význam ”Euroregionu Krušnohoří”). Ruku v ruce s tímto trendem musí docházet i k posilování lokální a 
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regionální identity (viz ”Evropská regionální charta”). NEBO: POOHŘÍ – podpora spolupráce historických 
měst na řece Ohři (Cheb, Loket, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny atd.) 

Odpoutávání se od ”důlně-energetického” mediálního obrazu: Mediální obraz Kadaně a Kadaňska je 
nutné postupně odpoutávat od nevábného mediálního obrazu tzv. severočeské hnědouhelné oblasti  
(Chomutov – Most – Teplice), kde rozvoj turismu nemá ani v širším časovém horizontu příliš velkou šanci. 
Právě probíhající či budoucí rekultivace však představují fenomén, který nám dává šanci změnit někdejší 
negativum v možnost netušeného rozvoje nejen cestovního ruchu. 

Nová mediální koncepce: Bude třeba vytvořit koncept (multi)mediální prezentace Kadaně i celého 
Kadaňska. Například: minimálně jednou ročně musíme Kadaň dostat do celostátních médií – v pozitivním 
světle, nejlépe rovněž do médií zahraničních. Nebo: po vstupu do EU chce vláda investovat do propagace 
naší země v evropských médiích: Kadaň musí být při tom (i zde bylo již nakročeno správným směrem: 
v letošním roce se bude Kadaň jakožto součást Ústeckého kraje prezentovat v Bruselu, propagovat ji 
rovněž bude Česká centrála cestovního ruchu ve Francii atd. Nutností bude, systematicky se soustředit na 
veletrhy cestovního ruchu v Sasku a Bavorsku (Lipsko, Mnichov), kde se Kadaň dosud nevyskytovala. 
Dobrou cestou by též bylo uzavření dalších partnerských smluv s jinými městy v EU. 

Rodáci jako potenciál: Značný a dosud nevyužitý potenciál představují velké osobnosti (rodáci atd.), které 
spojují město Kadaň s Evropou a světem (Karel Havlíček, Josef Liesler, Jan Kristofori). Kdo dnes v Kadani zná 
jméno francouzského filozofa a politologa přelomu 18. a 19. století Benjamina Constanta, který svůj velký 
román ”Adolf” zasadil právě do Kadaně? Životu tohoto velikána a jeho politickým názorům se ve Francii 
věnuje celá jedna vědecká instituce, další existuje dokonce v Brazílii. Jak je v propagaci města využito 
skutečnosti, že se v Kadani roku 1905 narodil jeden z prvních amerických specialistů na výzkum trhu a 
významný badatel v oboru sociologie práva Hans Zeisel, který zemřel roku 1992 jako profesor univerzity 
v Chicagu? V roce 1905 se v Přísečnici na Kadaňsku narodil Eugen Sänger, tvůrce poválečného 
evropského raketového výzkumu, který zemřel roku 1964 v západním Berlíně. Co o něm na Kadaňsku víme? 
Jak se město hlásí ke svým rodákům? Vylučovat z místní tradice Kadaňany, kteří byli Němci, patřili 
k aristokracii nebo byli aktivními křesťany, jak se to primitivně dělo v letech komunistické totality (1945/48-
1989), by znamenalo vymazat vlastní minulost a zbavit se tak velkého rezervoáru možností pro budoucí 
rozvoj cestovního ruchu.  

Kongresová turistika: Na počátku 21. století se ČR stále více profiluje jako vhodná kongresová destinace. 
Vedle Prahy a některých krajských měst (Karlovy Vary, Plzeň, Liberec) se stále více v tomto segmentu 
turismu uplatňují i menší atraktivní města a městečka (Český Krumlov, Sychrov, Dětenice, Štiřín). Na mapě 
kongresové turistiky zatím existuje velké bílé místo mezi Karlovými Vary a Libercem, které by mohla zaplnit 
právě Kadaň se svými atraktivními prostorami (Františkánský klášter, hrad, radnice, Orfeum, Hvězda, 
alžbětinský klášter). Kadaň jako kongresové/konferenční centrum česko-saské oblasti? (Jako centrum 
vědecko-technologické inovace? Lokace vyšší odborné školy či vysoké školy). 

Co v Kadani a na Kadaňsku také chybí a má šanci? Turistika „středního proudu“ - rodinná víkendová 
turistika výletníků z Čech, Saska, Durynska a Bavorska, školní poznávací a relaxační pobyty. Prostřednictvím 
cílené podpory ze strany města a regionu je možno krátkodobé pobyty rozvinout v turistiku několikadenní. 
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Seznam použitých podkladů (výběr) 

Cestovní ruch v Kadani 2003 (analýzy, strojopis – kancelář starosty města) 

Cestovní ruch v Kadani 2004 (přehled, strojopis – odbor školství, kultury a sportu) 

Cyklistické stezky Kadaň – Klášterec nad Ohří. Průvodní zpráva – Propočet nákladů (Studie stavby), 
vypracoval: Ing. Vít Branda, Kadaň 2004. 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2002-2007, Ministerstvo pro místní rozvoj 2002 
(http://www0.mmr.cz/cz/tourism/koncepce) 

Kultura ve městě Kadaň (Rok 2003) – analýza odboru školství, kultury a sportu pro radu města Kadaně 
(vypracovala: Kateřina Čuboňová) 

Mikroregion Nechranicko. Integrovaná rozvojová strategie venkovského mikroregionu (2001) 

Mikroregion Radonicko. Integrovaná studie obnovy a rozvoje, vypracoval: Ing. arch. Miroslav Baše a kol. 
(Praha 2001/2002) 

Program regenerace MPR Kadaň, 2. aktualizace, vypracovala: Libuše Vydrová, odbor výstavby, Kadaň 
2003. 

Strategie regionálního rozvoje budoucího Karlovarského kraje (Regionální rozvojová agentura Egrensis, 
1999) 

Studie rozvoje cestovního ruchu v Euroregionu Krušnohoří (1999) 

Systém rozvojové strategie – Ústecký kraj 

Ústecko. Chráněná území ČR I., Praha 1999.  

Ústecký kraj. Regenerace prostoru, Red. Jiří Škuba a kol., Praha 2004. 

Zápisy “Komise pro rozvoj města” 2003-2004 (kancelář starosty města) 

 



I. Průzkumy a rozbory – G. Životní prostředí, krajinný ráz, ekologie 

Strategický plán Kadaně 113 

G. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINNÝ RÁZ, EKOLOGIE 
 



I. Průzkumy a rozbory – G. Životní prostředí, krajinný ráz, ekologie 

114 Strategický plán Kadaně 

1. Základní charakteristika oblasti 

Kadaňsko patřilo především v druhé polovině 20. století z hlediska negativních vlivů mezi nejzatíženější 
území České republiky. Negativní projevy bylo a je možné dodnes vysledovat i na stavu přírody a krajiny 
(imisní postižení lesů, projevy zvýšené kyselosti půdy a vody, zvýšené obsahy pesticidů a hnojiv v půdě a 
vodě ad.). V poslední dekádě 20. století a v současnosti dochází však k postupnému zlepšování kvality 
všech složek životního prostředí. Je však otázkou, nakolik je tento trend způsoben ekologizací životního 
prostředí a nakolik útlumem hospodářství po roce 1989. 

Zájmové území leží na hranici tří různých geomorfologických celků: Doupovských hor, Krušných hor a 
Mostecké pánve (v území je rozdělená na Chomutovsko-teplickou část a Pětipeskou část), navzájem velmi 
odlišných co do stanovištních podmínek. Zatímco Krušné hory a Mostecká pánev jsou antropogenně velmi 
pozměněné regiony, Doupovské hory jsou od 50. let minulého století člověkem prakticky nedotčenou 
oblastí. Krušné hory jsou tvořeny komplexem metamorfovaných hornin (především ruly a svory). Mostecká 
pánev je tvořena třetihorními a čtvrtohorními usazeninami, z nichž nejvýznamnější a svým způsobem pro 
život regionu fatální je především hnědouhelná sloj (v hloubce až do 100 m, o mocnosti 15 – 20m). 
Doupovské hory vznikly sopečnou činností v období třetihor. Jejich geologická stavba je pestrá a složitá. 

 

Obrázek č. 17: Typy krajin v okolí Kadaně a jejich přibližná dostupnost na kole v minutách 

Půdní pokryv území je velice rozmanitý. V krušnohorské části převažují souvislé plochy podzolu a 
kambizemě, v pánvi kambizemě pod Doupovskými horami také černozemě a hnědozemí černozemě. 
Značnou část území pokrývají také antropogenní půdy, vyvinuté na přemístěném různorodém 
půdotvorném substrátu na místech po rekultivaci povrchových lomů. 

Na základě fytogeografického členění náleží řešené území do termofytika, fytogeografického okrsku 1 – 
Doupovská pahorkatina. Na základě geobotanické rekonstrukční mapy lze stanovit i původní vegetační 
kryt. Tvořily jej především dubohabrové háje, v ostrůvcích subacidofilní teplomilné doubravy. V údolích při 
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vodních tocích se táhly lužní lesy, především olšové jaseniny. Na svazích Doupovských hor se rozkládaly 
květnaté bučiny, které byly na svazích Krušných hor se vzrůstající nadmořskou výškou střídány bučinami 
kyselými a ještě výše klimaxovými a podmáčenými smrčinami, případně rašelinnými formacemi. Primární 
bezlesí se vyskytovalo jen velmi zřídka na skalních výchozech a hranách údolí. S příchodem člověka 
dostávala vegetace zcela odlišný ráz. Snižovalo se zastoupení lesů a naopak se zvyšovala plocha 
zemědělské půdy – luk, pastvin a polí, a také urbanizovaná území. Činnost člověka sebou přinášela 
objevení se nových druhů rostlin, ať už jako prvoplánové zavádění kulturních rostlin a dřevin nebo mnoho 
druhů rostlin, které se spontánně šíří na základě činnosti člověka (např. tzv. plevele).  

V současnosti lze nalézt zbytky původní vegetace v ostrůvcích, především ve strmých krušnohorských 
údolích a v Doupovských horách. Typickými rostlinami dubohabřin, které mají z původních lesních porostů 
největší zastoupení je např. konvalinka vonná, sasanka hajní, pitulník žlutý, jaterník trojlaločný, prvosenka 
jarní, vzácnější je lilie zlatohlavá. V kyselých doubravách převládají nenáročné acidofyty jako metlička 
křivolaká, jestřábník zední a savojský a keříčky borůvek. Květnaté bučiny jsou na jaře zaplaveny mařinkou 
vonnou, později starčkem vejčitým, věsenkou nachovou a vikví lesní. V kyselých bučinách se můžeme 
setkat s borůvkou, bikou bělavou, třtinou rákosovitou.  

Současné travnaté plochy jsou pozůstatkem hospodářské činnosti. Louky a pastviny jsou částečně 
využívány, částečně leží ladem. Travnaté porosty na místech k tomu příhodných se po ponechání ladem 
nebo při extenzívním využití jako kosené porosty a pastviny vyvinuly v „postagrární“ stepi. Na takových 
místech se vyskytují pozůstatky (relikty) z dob, kdy území našeho státu pokrývaly stepi. Patří mezi ně kavyl 
vláskový a Ivanův, ovsíř stepní, koniklec luční, jetel alpinský, válečka prápořitá apod. 

Plochy člověkem významně změněné jsou pokryty (pokud vůbec) antropogenní vegetací (kopřiva 
dvoudomá, merlíky, pcháče, bodláky, pýr plazivý, pelyňky ad.). 

Největším vodní tokem území je řeka Ohře. Ústí do ní množství potoků, stékajících z přilehlých hor, z nichž 
nejvýznamnější je Prunéřovský, Donínský a Úhošťanský potok. Významnými vodními toky území jsou dále 
Liboc, Přísečnice a Polava. Liboc pramení v oblasti Doupovských hor a odvodňuje rozsáhlé území 
Pětipeska a Vilémovska, Přísečnice odvodňuje rozsáhlé území náhorní plošiny a svahy Krušných hor, odtéká 
do SRN. Na Ohři bylo v minulosti vybudováno několik rozsáhlých vodních děl. Největší je Nechranická údolní 
přehrada, v blízkosti centra města je dále menší přehrada - Kadaňský stupeň. Ačkoli prvotním smyslem 
těchto děl bylo zajištění plynulé dodávky vody pro průmyslové účely, čím dál více na sebe váží také 
sportovně rekreační aktivity (krátko a střednědobá rekreace, letní turistika, vodní sporty, rybaření, aj.). To je 
patrné především u Nechranické přehrady, jejíž význam v tomto směru přesahuje hranice regionu. 
Nechranická přehrada je mimo to největší tahovou zastávkou a zimovištěm vodních ptáků, kdy v poslední 
době jich zde zimuje až 30 000 exemplářů. Za účelem dodávky pitné vody byla v Krušných Horách 
vybudována údolní nádrž Přísečnice. 

Z hlediska klimatu lze vysledovat určitou analogii se zmíněnými geomorfologickými celky. Nejbližší okolí 
Kadaně spadá do mírně teplé oblasti s mírnou zimou, se zvyšující se nadmořskou výškou se mění i klimatická 
oblast na mírně chladnou. Fenoménem je opět oblast Doupovských hor, kde má na klima velký vliv 
horninový podklad i expozice terénu. Teplota s rostoucí nadmořskou výškou klesá jen velmi pomalu. 
Průměrná teplota horské části se pohybuje okolo 4o C, nížinné části 8,5o C. Na srážkovou činnost má 
významný vliv srážkový stín Doupovských a Krušných hor. JV od Kadaně (Libědice) je situováno nejsušší 
místo v rámci celé České republiky. Srážky se pohybují od nížin do hor od 450 mm do 1000 mm. 

2. Současný stav 

2.1. Ochrana přírody a krajiny 

Přes dalekosáhlé změny v krajinném rázu, zničení mnoha přírodních stanovišť průmyslovou i zemědělskou 
exploatací v minulosti, je možné nalézt v blízkém i bezprostředním okolí města lokality, které si přírodě blízký 
ráz zachovaly, dokonce i krajinné celky, které jsou výraznou až extrémní protiváhou devastované krajině. 
V zájmovém území (spádovém území obce s rozšířenou působností) se nachází 1 Národní přírodní 
rezervace (NPR Úhošť), 2 Národní přírodní památky (Ciboušov a Doupňák), 2 Přírodní rezervace (Sedlec a 
Horská louka u Háje) a 8 Přírodních památek (Želinský meandr, Sluňáky, Sfingy, Vinařský rybník, Vstavačová 
louka u Černýše, Mravenčák, Kokrháč a Rašovické skály). Zřízeny zde byly 2 Přírodní parky – Údolí 
Prunéřovského potoka a Doupovská pahorkatina. Četnost maloplošných státem chráněných území na 
Kadaňsku dokládá tabulka.  

Návrh na vyhlášení CHKO Střední Poohří trvá od roku 1986. Přes nesporné kvality a atraktivnost území 
doposud nebyl realizován. Území by mělo zaujímat oblast obou stran řeky Ohře, ze zájmového území 
strategického plánu od Kadaně až po celou západní  jihozápadní část krajské hranice (s pokračováním 
chráněné oblasti v Karlovarském kraji). 
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Tabulka č. 40: Maloplošná chráněná území v Ústeckém kraji 

Maloplošná chráněná území okres, kraj 

plocha celkem NPR NPP PP PR 

Děčín 670, 57 1 3 14 10 

Chomutov 755,15 3 (1)* 2 (2)* 3 (2)* 13 (8)* 

Litoměřice 320,78 3 4 7 7 

Louny 193,68 3 2 3 9 

Most 201,46 2 1 3 3 

Teplice 174,93 1 0 4 6 

Ústí nad Labem 210,24 0 1 4 3 

kraj celkem 2 526,81 13 13 38 51 

*v závorce je uveden počet náležející do správního obvodu ORP Kadaň; zdroj: PRUK 

Předhůří Doupovských hor a vlastní pohoří je nejatraktivnější částí širšího okolí Kadaně. Vlastní pohoří se 
rozkládá z větší části na území Karlovarského kraje. Pro svoji geomorfologickou jedinečnost – je podobné 
obrovskému kráteru, má vysoké, příkré okraje a postupně se svažující svahy směrem do středu  území - a 
vhodnost z hlediska potřeb armády byl celý prostor v 50. letech minulého století vysídlen a vyhlášen za 
vojenský prostor. Armádou je využívána jižní část pohoří, mimo území Ústeckého kraje. Hranice 
Karlovarského a Ústeckého kraje je rovněž hranicí Vojenského újezdu. Pás pohoří na území Ústeckého kraje 
je tedy i jedinou částí, volně přístupnou veřejnosti. Vojenský prostor samotný je v současnosti hojně využíván 
k výcviku České armády i armád NATO. Z toho důvodu větší otevření se vojenského prostoru široké 
veřejnosti v současnosti není z bezpečnostních důvodů možné, stejně tak rozvoj turistiky. 

Územní systémy ekologické stability pokrývají celé spádové území obce, jejich vymezování bylo ukončeno 
již v roce 1995. Nefunkční části systému jsou především na bývalých výsypkách, kde doposud probíhá 
rekultivace nebo na v minulosti intenzivně zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, v současnosti však 
ladem ležících. 

Natura 2000 je po vstupu do Evropského společenství v roce 2004 novým typem chráněných území, či spíše 
typem území se zvýšenou ochranou. Vymezování a existence vychází ze Směrnic 92/43/EHS ze dne 21. 5. 
1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin a  79/409/EHS ze dne 
2. 4. 1979 o ochraně volně žijících ptáků. Natura 2000  je celistvá evropská soustava území se stanoveným 
stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném 
areálu rozšíření a ve stavu příznivém z hlediska ochrany přírody, nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 
Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. 
V zájmovém území se vymezuje řada chráněných území nového typu. Vymezování a vyhlašování těchto 
území je v současné době v počátečním stádiu. Ve schvalovacím procesu jsou ptačí i stanovištní území 
Doupovské hory, Krušnohorská rašeliniště (Novodomské rašeliniště – Kovářská), Nechranická přehrada a 
další zhruba desítka menších území. 

V severní části územního obvodu města Kadaně v částech Nová Víska a Prunéřov navazuje území 
CHOPAV Krušné hory. 

2.2. Ekologická výchova 

Ekologické povědomí veřejnosti je na velmi nízké úrovni, v souvislosti s kulturní morálkou. Přesto lze sledovat 
postupné zlepšování tohoto jevu. Ekologie a ekologická výchova jsou součástí učebních plánů na 
základních i středních školách. V městské knihovně v Kadani byl zřízen koutek ekologické výchovy 
s literaturou ekologicko-pedagogického zaměření. Za účelem zvyšování povědomí byly zřízeny naučné 
stezky – na Úhošti, a v údolí Ohře mezi silničním mostem a počátkem vzduté hladiny Nechranické přehrady. 
Záměrem je  prodloužení naučné stezky Údolí Ohře ve směru k vrchům východně od Kadaně (Zlatý vrch, 
Jelení vrch, Bystřický kopec) a zřízení nové naučné stezky na Svatém vrchu. 

Od roku 2003 provádějí studenti kadaňského gymnázia ve spolupráci s SčVK, Hygienickou stanicí 
v Chomutově a MěÚ v Kadani pozorování neevidovaných pramenů vody, které obyvatelé města a vesnic 
používají jako pitnou a užitkovou vodu. U pramenů byla zjišťována vydatnost, chemické složení a možnost 
ohrožení zdrojů. Žádný z mapovaných zdrojů nevyhověl normám pro pitnou vodu. Pozorování těchto zdrojů 
probíhá i v roce 2004. 
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V průběhu roku 2004 MěÚ Kadaň inicioval veřejnou aktivitu „Buď kmotrem svého stromu“. Veřejnost byla 
oslovena, aby se svým společenským a finančním přispěním podílela na výsadbě nových dřevin v prostoru 
Rooseweltových sadů. Akce měla úspěch jak u obyvatel Kadaně, tak u přespolních, bylo vysazeno více 
než 400 stromů. 

2.3. Veřejná zeleň 

Veřejná zeleň je harmonizujícím prvkem, který zvyšuje atraktivitu městského prostředí. Pasport zeleně ve 
městě Kadani byl ze ¾ dokončen v roce 1998. Zbylou ¼ města tvoří zeleň na hřbitově, nová zástavba 
Strážiště I. a II., areál bývalých kasáren a okolní obce, které tvoří části města Kadaně. Celková plocha 
veřejné zeleně dosahuje výměry 124,5 hektarů. Od roku 2000 probíhá následný krok – inventarizace dřevin. 
Regenerace zeleně v historické části města i na sídlištích probíhá rovněž od r.1998. Je to především 
z důvodu dožívání některých sadových úprav, lokálně nekoncepční výsadby (nevhodná druhová a 
prostorová skladba, výsadba na inženýrských sítích). Na území Kadaně jsou udržovány 2 hlavní městské 
parky. Smetanovy sady a Rooseweltovy sady známé pod názvem lesopark. Hodnotné z dendrologického, 
estetického i krajinného hlediska jsou zejména Smetanovy sady, založeny před více než 100 lety nenásilně 
zakomponovány do prostředí centra města. Dále jsou zde dva menší parky: Slušovický na sídlišti „C“ a park 
v Polní ulici. 

Esteticky, dendrologicky a kulturně významné dřeviny na území města i spádového území jsou evidovány a 
postupně vyhlašovány jako památné stromy. 

Mimo území Kadaně, v městských částech je veřejná zeleň také vyhodnocována, provádí se péče o ní, 
případně se regeneruje. V těchto částech většinou chybí drobné doplňky občanské vybavenosti (lavičky, 
dětská sportoviště, parkové úpravy apod.). 

Specifickým případem je zahrada bývalého františkánského kláštera, která názorně představuje různé typy 
původního hospodaření kláštera od středověku. Tyto zahrady obsahují jak okrasné, tak užitkové části 
(chmelnice, vinice, chov drobného domácího zvířectva). Ještě před postavením přehrady Kadaňský 
stupeň obepínal hrazené klášterní zahrady přírodní park, o kterém bude zmínka dále. Díky těmto a dalším 
veřejným aktivitám v areálu kláštera (sídlo ZUŠ, Městské muzeum, Vinobraní) je v poslední době stále 
oblíbenějším cílem vycházek obyvatel a výletů návštěvníků Kadaně. Úspěšně se podařilo navázat na 
přerušenou tradici dříve oblíbeného poutního místa. 

Za podrobnější zmínku stojí také Smetanovy sady. Ty byly v druhé pol. 19. stol. založeny na místě vojenského 
cvičiště jako park anglického typu. Na západní straně na tento městský park navazuje Svatý vrch, který byl 
v té době krajinářsky upraven do podoby romantického lesního parku protkaného systémem lesních 
stezek, pěšin a drobných architektonických doplňků. Díky příhodné modelaci terénu vrchních partií zde 
byla vytvořena louka s bohatými výhledy na město i okolní krajinu Doupovska a Krušnohoří. Na samém 
vrcholu hory byl vystavěn vyhlídkový altán. Svatý vrch býval místem svátečních vycházek, malých slavností 
a příležitostných veřejných zábav Kadaňanů. Smetanovy sady spolu se Svatým vrchem tvořily ve své době 
pozoruhodný krajinný celek, ideální příklad citlivého propojení města a okolní krajiny, forma kultivace 
tohoto prostoru byla odrazem přání tehdejších obyvatel města a jejich životního stylu. Místo bylo názorným 
příkladem identity místních obyvatel ke svému životnímu prostoru. Zvrat ve vývoji přišel v 50. letech 
minulého století. Nová výstavba na úpatí Svaté hory zásadně omezila propojení obou částí parku a 
zatímco ta spodní, Smetanovy sady, byla nadále přiměřeně udržována, průběžná kultivace Svaté hory se 
omezila na minimum. Dnes území Svaté hory absencí dlouholeté údržby strádá. Její svahy jsou přerostlé, 
s velkým podílem náletové zeleně, některé cesty jsou zanedbané. V minulém roce byla dokončena 
přestavba původní rozhledny, akce se u místních obyvatel setkala s velkým ohlasem, návštěvnost Svaté 
hory díky tomu výrazně vzrostla. 

Významným přírodním a krajinotvorným prvkem ve městě je řeka Ohře. Ta sice není přímou součástí 
vnitřních zastavěných prostor města (jako např. v Písku nebo Chebu), avšak je nedílnou součástí zásadních 
městských vedut od jihu a života místních obyvatel. Tvoří přirozený předěl mezi zastavěným prostorem a 
volnou krajinou, je harmonizujícím prvkem a jako takový oba břehy spíše spojuje. Nábřeží od města 
v minulosti byla a stále jsou oblíbeným místem procházek obyvatel. Ve středověku řeka plnila především 
užitkovou a obrannou funkci, časem začala více přitahovat také rekreační aktivity. V 1. pol. 20. století byla 
na levém břehu pod františkánským klášterem vystavěna výletní restaurace Split s říčními lázněmi. Na malý 
areál navazoval romantický tzv. Klášterní park. Dnes je situace jiná. Harmonický ráz příměstské krajiny 
narušila stavba vodního díla Kadaňský stupeň a letního kina v 70. letech, říční lázně zanikly, klášterní park 
byl z převážné části zrušen, restaurace Split byla v 90. letech rekonstruována na penzion, letní kino je již 
několik let mimo provoz. Přestože tento prostor zasáhli zmíněné negativní proměny, je dnes mezi obyvateli 
města oblíbeným cílem. 
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Od silničního mostu po proudu řeky jsou oba břehy Ohře snadno přístupné. Po levém břehu vede zmíněná 
nově zřízená naučná přírodovědná stezka o délce cca 3,5 km. Jejím obsahem je poukázat nejen na 
unikátní přírodní a krajinná specifika zahloubeného meandrujícího koryta Ohře, ale též na lidskou činnost, 
která zde citlivě souzní s celkovým krajinným rázem - původní vinice, areál s románsko-gotickým kostelem 
sv. Vavřince, rybářská osada Želina, malá vodní elektrárna v Želinském meandru, pozůstatky lomazického 
vodního kanálu. Nevýhodou současného stavu je zanedbaný stav některých partií podél stezky - 
neobhospodařovaná a zarůstající vinice, absence řešení nástupních partií na oba břehy. Nevyužitým 
hodnotným potenciálem je lokalita s kostelem sv. Vavřince. 

2.4. Lesní půdní fond 

Ve spádovém území města se rozsáhlejší plochy lesa nacházejí především v Krušných horách a v 
Doupovských horách, mimo tato území je les víceméně vzácností. V minulosti byly rozsáhlé porosty lesů 
poničeny, případně úplně rozvráceny imisní kalamitou. Vlivem extrémní kyselosti půdy nebylo možné 
plochy ihned zalesnit geograficky původními a stanovištně vhodnými druhy dřevin, jako náhradní dřeviny 
byly použity především smrk pichlavý a modřín evropský. Kvalitnější porosty, především listnaté, se uchovaly 
v horských údolích Krušných hor, a dále v Doupovských horách. 

Lesy ve vlastnictví města 

Převážná část lesních porostů města se nachází mimo řešené území, především na katastrech obcí Smilov 
a Boč. Stav lesních porostů v bezprostředním okolí města odpovídá podmínkám a vynaložené péči 
v posledních 100 letech. Jde většinou o porosty smíšené. Významnější porosty se nacházejí na Svatém a 
Prostředním vrchu. 

Lesy na Svatém vrchu byly od založení porostů v 19. století koncipovány spíše do podoby lesního parku 
s vysokým zastoupením geograficky nepůvodních (alochtonních) druhů dřevin. Od 50. do 80 let minulého 
století byly porosty ponechány bez zásahu. V současnosti lze některé části nalézt v rozpadu (smrková 
monokultura na jižním svahu, většina západního svahu s převládajícím akátem).  

Les na Prostředním vrchu také postrádá přirozenou druhovou skladbu. Převažuje modřín opadavý, 
borovice černá a z náletu semen trnovník akát. Z pohledu zájmů ochrany přírody je problematická 
expanze trnovníku akátu na skalních výchozech v západním svahu. 

Z pohledu ochrany přírody jsou zajímavé lesní porosty na Běšickém vrchu, které byly do vlastnictví města 
převedeny nedávno. Lesní porosty jsou zde naopak blízké přírodnímu charakteru, jedná se o bazifilní 
teplomilné doubravy, v historické době s nejzápadnějším výskytem dubu šípáku (Quercus pubescens). 
Velmi pestré je zde bylinné patro. Z lesnického hlediska se jedná o dubový porost (výmladnou pařezinu) na 
nepříznivém horninovém substrátu. 

Tabulka č. 41: Lesy ve vlastnictví Města Kadaně 

lokalita k.ú. výměra [ha] 

Svatý kopeček Kadaň 21,45 

Prostřední vrch Kadaň 24,78 

Bystřický kopec Bystřice 0,88 

Smilovský les Smilov, Boč 36,9 

celkem   84,01 

Pozn.: výčet není kompletní, chybí výměra lesa na Běšickém chocholu 

2.5. Ložiska a těžba nerostných surovin 

Klíčovými pojmy jsou: hnědé uhlí, štěrkopísky, kaolin a bentonit a stavební kámen.  

Díky rozmanité geologické stavbě je okolí města velmi bohaté na nerostné suroviny. Jak zmíněno v úvodu 
stati, pro současný život Kadaňska je fatálním fenoménem těžba hnědého uhlí s návazným energetickým 
průmyslem. Těžba uhlí zde má tradici a do 20.stol se zde těžilo převážně hlubinným způsobem. Trvalým 
důsledkem bývalé hlubinné těžby uhlí je existence poddolovaných území, na Kadaňsku se poddolovaná 
území vyskytují lokálně, z hlediska strategie rozvoje neznamenají vážný problém. Současný způsob těžby 
hnědého uhlí v povrchových velkolomech byla založena v 50.letech 20.stol. V současnosti těžba hnědého 
uhlí na Kadaňsku odeznívá, dotěžují se zbytky zásob v katastrálním území  Prunéřov a Tušimice a těžba se 
přesouvá na katastry, kde pověřenou obcí s rozšířenou působností je město Chomutov. Těžba probíhá 
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v rámci vládních limitů stanovených vládou ČR z počátku 90.let. (usnesení vlády České republiky ze dne 30. 
října 1991 č.444). Na pozemcích dotčených těžbou hnědého uhlí probíhají sanační a rekultivační práce 
podle schvalovaného generelu rekultivací (Souhrnný plán sanací a rekultivací, autor: R-princip Most s.r.o., 
2002).  

Vedle těžby hnědého uhlí současný život města ovlivňuje přítomnost chráněných ložiskových území a 
dobývacích prostor dalších, nerudních surovin. V porovnání s hnědouhelnými lomy se jedná o území 
rozlohou mnohem menší, avšak jejich četnost, probíhající těžba a případné otevírání nových dobývacích 
prostor má výrazný dopad na kvalitu života ve městě (prach, hluk, znehodnocení krajinného rázu). 

Stavební kámen se těží Blzeňském vrchu u Kadaňské Jeseně a extenzivně v Mikulovicích (k.ú. Klášterec nad 
Ohří), kde bylo ložisko víceméně dotěženo, v současnosti zde probíhají pouze dotěžovací práce bez 
odstřelů. Rozsáhlé chráněné ložiskové území se nachází na hřbetu Kolina (CHLÚ Vinaře u Kadaně). 

Kaolin a bentonit. Dříve těžené ložisko kaolinu se nachází na východním okraji města. Dobývací prostor 
dosud nebyl zrušen, zásoby nebyly odepsány, existuje záměr těžbu obnovit v hranicích stanoveného 
dobývacího prostoru. Další nejbližší těžené ložisko kaolinu se nachází u obce Krásný Dvoreček. Bentonit se 
také těží v DP Rokle, který je součástí rozsáhlého CHLÚ Vinaře u Kadaně.  

Štěrkopísky se těží na východ od řešeného území, v okolí Roztyl a Soběsuk. 

Tabulka č. 42: Přehled jednotl. chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů a ložisek 

dobývací prostor, 
chráněné ložiskové území, 
ložisko 

obec plocha 
(ha) 

způsob těžby surovina 

B3 168300 
DP 700980 

Úhošťany – Blzeňský vrch 
Úhošťany 

26,44 
24,88 

současná 
povrchová 

stavební kámen 

B3 174700 
DP 600282 

Kadaň 
Kadaň 

18,28 
22,31 

dřívější povrchová kaolin 

B3 199001 
DP 600329 
CHLÚ 21530000 

Rokle 
Rokle 
Vinaře u Kadaně 

80,02 
62,30 

1388,0 

dosud netěženo kaolin 

B3 199003 
DP 600329 
CHLÚ 21530000 

Rokle 
Rokle 
Vinaře u Kadaně 

114,89 
62,30 

1388,0 

současná 
povrchová 

bentonit 

B3 215300 
CHLÚ 21530000 

Blov-Krásný Dvoreček 
Vinaře u Kadaně 

243,64 
1388,0 

dosud netěženo bentonit 
stavební kámen 

B3 019800 
DP 700258 

Mikulovice u Vernéřova 
Mikulovice 

2,45 
19,50 

současná 
povrchová 

stavební kámen 

 

2.6. Rekultivace výsypek 

Okolí Kadaně bylo v minulosti silně pozměněno činností člověka při těžbě hnědého uhlí. V současnosti, kdy 
se těžba přesouvá dále od hranic zastavěného území města, se zvyšuje poměr rekultivovaných pozemků. 

Opuštěná doktrína minulosti, tj. rekultivace území především ve prospěch zemědělského půdního fondu, 
byla již před časem změněna a převahu má tak rekultivace lesní. Na řadě lokalitách se také vytváří 
prostředí mokřadní nebo vodní. 

Další využitelnost těchto ploch je však podmíněna počáteční nízkou stabilitou podloží. Nasypaný materiál 
výsypek ještě dlouhý čas po ukončení technické části rekultivace „sedá“, vytváří se vodní síť, a to jak 
povrchová, tak podzemní. Zvláště voda jako činitel má rozhodující vliv na tvorbu reliéfu a reliéf se ještě řadu 
let bude jevit jako nestabilní a nevhodný např. k zástavbě. 

Následující tabulka ukazuje na dokončené a rozpracované rekultivace pozemků dotčených těžbou 
hnědého uhlí na Dolech Nástup Tušimice, tabulka celkem zřetelně ukazuje na obrat ve smyslu poměru 
zemědělská k ostatním typům rekultivace. 
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Tabulka č. 43: Plochy rekultivací 

stav k XII/2002 rekultivace dokončené (ha) rekultivace rozpracované (ha) 

zemědělská rekultivace 797,0725 143,3356 

lesnická rekultivace 104,9482 777,5814 

hydrická rekultivace   21,3614 - 

ostatní rekultivace   58,0135   75,6238 

celkem 981,3956 996,5408 

Zdroj: R-Princip Most, s.r.o.; prosinec 2002: Souhrnný plán sanací a rekultivací 

2.7. Znečištění životního prostředí 

Ovzduší 

Sledování kvality ovzduší je prováděno v nejbližší stanici automatizovaného systému imisního monitoringu 
(AIM) ČHMÚ v Tušimicích.  

K nejvýznamnějším znečišťovatelům ovzduší oblasti, ale i celého regionu jsou elektrárny Tušimice 2, Prunéřov 
1 a 2 a areál keramických závodů Keramost.  

V posledních letech celková úroveň emisí stagnuje, mění se však podíl jednotlivých druhů škodlivin. Na 
rozdíl od oxidu siřičitého (snížení emisí především v důsledku odsíření elektráren a útlumu výroby) se 
produkce ostatních škodlivin tak výrazně nesnížila. Jednou z příčin jsou zvyšující se emise mobilních zdroj 
(automobilová doprava), které se významným způsobem podílejí na produkci nejen oxidů dusíku (NOx), ale 
také ostatních nebezpečných škodlivin - oxidu uhelnatého a uhlovodíků. Zvýšené hodnoty polétavého 
prachu souvisí s důlní činností – lom a jeho provozy na Blzeňském vrchu, areál kaolinky, především deponie 
kaolinové hmoty v Keramostu a prach vznikající při důlní činnosti v areálu dolu Merkur Severočeských dolů. 

Specifickým problémem je nadměrná intenzita těžké nákladové dopravy s negativním vlivem na životní 
prostředí (prašnost, hluk, bezpečnost dopravního provozu) v intravilánu města. Ta je způsobena blízkostí 
lomů a z nich dopravovaných surovin, absencí alternativních dopravních tras (nedokončený obchvat 
města) a částečně nedisciplinovaností řidičů. Zvýšená četnost nákladové dopravy v centru města je také 
důsledkem soustředění čtyř kapacitních obchodních domů v území kolem ulice Na průtahu (supermarkety 
Kaufland, Lidl, Plus, Albert). 

Voda  

Stávající čistírny odpadních vod jsou vyhovující, některé z nich jsou zkapacitňovány a modernizovány.  
Průmyslové podniky mají vlastní čistírny. V některých menších obcích (Úhošťany, Pokutice) dosud chybějí, 
tento stav je postupně řešen. 

Kvalitu vody v Ohři sleduje Povodí Ohře. Nejbližší měrná místa na řece jsou v Rašovicích (4km proti proudu, 
jakostní třída znečištění III: znečištěná voda) a na Želině (2 km po proudu, jakostní třída znečištění V: Velmi 
silně znečištěná voda). Kvalitu vody v řece ovlivňuje městská ČOV. 

Tabulka č. 44: Kvalita vody v nádrži Kadaňský stupeň v minulých letech 

 2000 2001 2002 2003 imisní standardy pro povrchové 
vody dle Nař.vl.č.82/99 Sb. 

  mg/l mg/l mg/l mg/l vodárenské toky ostatní toky 

BSK5 1,1 - 3,3 1,3 - 5,4 0,5 - 0,6 2,44 4 8 

CHSK-Mn 4,2 - 8,8 4,3 - 17,4 4,1 - 50 17,2 7 20 

N-NH4 0 - 0,17 0,04 - 0,47 0 - 0,46 0,15 0,3 2,5 

N-NO3 1,6 - 3,4 1,6 - 3 1,2 - 2,7 2,15 3,4 11 

P-celkový 0,02 - 0,13 0,05 - 0,26 0,04 - 0,24 0,11 0,15 0,4 
 

Asi 1 km proti proudu řeky je vystavěno vodní dílo zvané Kadaňský stupeň. Vedle hlavního účelu (regulace 
průtoku a dodávka vody pro průmyslové účely) je využíváno pro krátkodobou rekreaci. Celková zatopená 
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plocha činí 67,20 ha. Kvalita vody v nádrži je na velmi dobré úrovni. V letním období je možný výskyt řas a 
sinic. 

Problematiku dále řeší část věnovaná technické infrastruktuře. 

Radon 

Radon Rn222 je plyn vznikající radioaktivní přeměnou přírodního radionuklidu Uranu238, který je přítomen ve 
všech horninách. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby.  

V porovnání se situací celé České republiky patří okresy Ústeckého kraje do nadprůměrných (3.-4.stupeň) 
kategorií celkové radioaktivní zátěže (Ivan Barnet, ČGÚ Praha). 

 

Obrázek č. 18: Mapa radonového indexu geologického podloží 

Poznámka: Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno 
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Zdroj: Česká geologická služba, 
2002 

Hluk 

Hluk dosud v Kadani není, stejně jako v celé ČR, soustavně monitorován, hluková mapa Kadaně nebyla 
doposud zpracována. Nadměrná hluková zátěž je z více než tří čtvrtin způsobována automobilovou, 
především těžkou nákladní dopravou. Nejvyšší hladina hluku doprovází hlavní komunikační tahy městem 
(Na průtahu, Rokelská, Chomutovská). Zlepšení situace nepochybně přinese dořešení organizace dopravy 
v intravilánu města (realizace východního obchvatu a úpravy příčných profilů komunikací s vkládáním 
zeleně). 

Odpadové hospodářství 

Nadřazeným dokumentem bude Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (POH UK). Tento 
dokument je v současné době zpracováván, po jeho předložení ke schválení Ministerstvu životního 
prostředí ČR (září 2004) bude následovat projednání radou a zastupitelstvem Ústeckého kraje. Do doby 
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vzniku POH UK bude jediným koncepčním materiálem v oblasti odpadového hospodářství Koncepce 
odpadového hospodářství (zpracovatel RRA ÚK, a.s., duben 2000), která je podkladem pro zpracování 
POH. Předpokladem případného financování investic v oblasti hospodaření a nakládání s odpady je 
soulad projektů s POH UK (více informací na www.ecmost.cz nebo 800 195 342). 

Problematiku analýzy odpadového hospodářství v rámci SP Kadaně obšírně rozvádí část Technická 
infrastruktura. 

Velký podíl odpadů je odstraňován skládkováním. Recyklace je velmi omezená, třídění odpadů je 
zaměřeno především na plasty a papír, chybí nebo není plně pokryto třídění skla. Kovy se shromažďují  ve 
sběrnách druhotných surovin. Fyzické osoby mohou odpady, zatříděné do kategorie nebezpečných, 
deponovat ve sběrném dvoře (provozovatel: Technické služby Kadaň s.r.o., kategorie odpadů N) nebo do 
přistavených kontejnerů v rámci tzv. sběrných dnů. Vše bez poplatku.  

Právnické osoby mohou nebezpečné odpady odkládat také ve sběrném dvoře Služeb města, avšak na 
základě smlouvy. 

Sběrný dvůr existuje též v blízkém Klášterci nad Ohří (provozovatel Jaroslav Ježek ml.), kategorie odpadů 
O,N.   

Při řešení problematiky separace tuhého komunálního odpadu Město Kadaň spolupracuje s firmou EKO-
KOM a.s., která na základě smlouvy s ministerstvem životního prostředí podporuje separaci sběru ve 
městech ČR. 

Ve správním obvodu ORP Kadaň se nachází aktivní odkaliště pro ukládání energetických odpadních 
produktů (popílků) ze spalování mokrou cestou. Jedná se o odkaliště nadregionálního významu "Ušák", 
provozovatelem je ČEZ. Odkaliště Tušimice bylo v provozu do XII / 2003, poté byla zahájena jeho asanace 
a rekultivace. 

Ve správním obvodu Kadaně – města s rozšířenou působností jsou provozovány skládky v Tušimicích a 
v Českých Hamrech. Skládka v Tušimicích je provozována jako skládka i nebezpečných odpadů 
(provozovatel Skládka Tušimice a.s.), její kapacita je 52 900 m3, předpokládaná životnost je min do roku 
2014. Skládka v Českých Hamrech v současnosti pouze jako skládka odpadů ostatních, v budoucnosti má 
být schopná deponovat i odpady nebezpečné. 

Spalovny odpadů jsou v Klášterci nad Ohří a v kadaňské nemocnici, ale v současnosti nejsou provozovány. 

Autovrakoviště s projektovanou kapacitou 30tun/rok je v blízkém Ciboušově. 

Ekologizace likvidace odpadů je jednou z priorit města i celé spádové oblasti do dalších let. 

Znečištění půdy, ZPF 

Znečištění půdy je dlouhodobá záležitost. V konkrétních podmínkách Kadaně a okolí města je způsobeno 
imisním spadem z průmyslových závodů, které jsou dnes již odsířeny nebo neexistují. Příliv imisí ze 
zemědělské výroby byl zastaven jen díky obrovskému útlumu tohoto odvětví. K odstraňování znečišťujících 
látek dochází přirozenou cestou – postupným zřeďováním a vymýváním z půdního horizontu. 

Staré zátěže 

Přestože POH UK neregistruje žádné „černé skládky“ a území (areály průmyslových a zemědělských 
podniků), kde došlo k dlouhodobé kontaminaci půd, nachází se ve spádovém území Kadaně větší 
množství menších bývalých i současných divokých neřízených skládek. Problémová a stále se obnovující je 
např. skládka v bývalé obci Zvoníčkov. V bližším okolí Kadaně (katastrální území Kadaň a katastrální území 
obcí, které jsou městskými částmi Kadaně) jsou černé skládky průběžně likvidovány bezprostředně po 
zjištění jejich existence. Problém černých skládek je především problémem vztahu člověka ke krajině a 
přírodě, v respektu, úctě a slušnosti. 

Z hlediska zatížení životního prostředí jsou staré zátěže nechtěným dědictvím minulých generací a 
představují do určité míry ohrožení životního prostředí, buď jedné jeho složky nebo v horším případě všech. 
Potenciální tzv. brownfields se nacházejí v městské části Prunéřov (areál bývalé Prefy), bývalé vojenské 
cvičiště u Kadaňské Jeseně, státní statky v Úhošťanech, bývalý objekt skladu Jednoty v Prunéřově, Koh-i-
noor v Kadani. O tom, zda bude nutné půdu sanovat by měla rozhodnout odborná expertíza lokalit. 
Problematice brownfields je podrobněji věnována část v části C. OBYVATELSTVO, EKONOMIKA, TRH PRÁCE. 
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Tabulka č. 45: Emise hlav. znečišť. látek v okrese Chomutov 1994–2002 pro REZZO 1-3 

rok tuhé látky [t/rok] SO2 [t/rok] NOx [t/rok] CO [t/rok] CxHy [t/rok] 

1994 6 043,10 377 261,50 31 812,40 7 046,10 3 013,80 

1995 4 080,80 350 518,00 26 986,20 4 824,90 2 339,50 

1996 4 117,20 259 937,00 27 768,30 6 319,20 2 755,50 

1997 4 147,40 122 879,10 23 862,10 6 867,40 2 897,10 

1998 2 762,70 59 367,50 22 668,50 3 981,20 2 246,30 

1999 1 403,40 39 679,50 23 240,50 2 785,30 2 083,70 

2000 1 132,00 42 842,80 26 116,30 2 120,00 2 168,50 

2001  -  -  -  - -  

2002 1 394,90 29 602,70 25 914,30 2 238,40 - 
 

Tabulka č. 46: Emise hlavních znečišťujících látek v okresech Ústeckého kraje v roce 2002 pro REZZO 1-3 

okres tuhé látky [t/rok] SO2 [t/rok] NOx [t/rok] CO [t/rok] 

Děčín 547,70 1 280,00 534,90 2 073,90 

Chomutov 1 394,90 29 602,70 25 914,30 2 238,40 

Litoměřice 745,10 2 970,80 3 266,30 4 515,80 

Louny 991,40 9 544,30 16 306,00 3 092,10 

Most 655,50 19 741,10 7 112,40 1 986,50 

Teplice 538,40 11 098,30 7 995,40 1 555,10 

Ústí nad Labem 236,90 6 361,80 2 044,60 965,90 
 

Tabulka č. 47: Emise hlav. znečišťujících látek v krajích ČR za r. 2002 pro REZZO 1-3 

Kraj TZL SO2 NOx CO 

  [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Hl.m. Praha 684,7 1 963,30 3 543,60 2 919,70 

Středočeský 7 323,30 27 239,60 18 858,10 27 550,10 

Jihočeský 4 789,20 11 427,80 5 215,60 11 757,80 

Plzeňský 3 608,20 11 801,80 5 307,60 10 755,60 

Karlovarský 1 717,70 17 261,30 8 171,90 5 486,50 

Ústecký 5 109,90 80 599,00 63 173,90 16 427,70 

Liberecký 1 973,20 4 691,10 2 779,90 6 723,10 

Královéhradecký 2 963,10 7 397,10 2 818,60 9 811,50 

Pardubický 3 192,20 18 346,60 13 956,70 9 727,50 

Vysočina 3 324,70 4 243,40 2 769,30 9 360,00 

Jihomoravský 2 197,80 3 508,60 5 172,00 5 642,30 

Olomoucký 2 525,00 6 073,50 4 676,70 7 383,30 

Zlínský 1 882,80 7 025,80 3 665,90 5 114,00 

Moravskoslezský 7 520,90 28 836,60 23 781,20 130 233,30 

Celkem 48 812,70 230 415,50 163 891,00 258 892,40 
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3. Závěry k životnímu prostředí 

Je potřebné konstatovat, že dosud u řady obyvatel České republiky, okolních zemí, ale i samotných 
obyvatel města přetrvává náhled na Kadaňsko jako na zdevastovanou krajinu, člověkem zneužitou a 
nevhodnou k návštěvě, nebo dokonce k trvalému pobytu. Takové pojetí však již zdaleka neodráží 
současný reálný obraz, neboť mnoho se v nedávné minulosti zlepšilo a tento trend dále pokračuje. 
Zatvrzelé a chybné představy je nutné uvést na pravou míru a představit obyvatelům a návštěvníkům 
Kadaňsko sice jako kraj extrémů, avšak natolik hodnotný, že stojí za to se sem vracet a zde žít.  Například 
úspěch nedávné akce „Stromy pro naše děti“ potvrdil, že problematika životního prostředí není 
obyvatelům města lhostejná a může být jedním z prostředků znovu se rodící identity obyvatel s městem.  

3.1. Ekovýchova 

Kadaňsko představuje souběh mnoha faktorů a v několika rovinách, které v konečném součtu představují 
dobré výchozí podmínky směrem k zatraktivnění celého území. Především to je střet a extrémně náhlý 
přechod mezi silně antropogenní industriální krajinou a krajinou člověkem dotčenou jen velmi málo. Území 
je velmi členité co do expozice i nadmořské výšky a vytváří tak pestrou mozaiku stanovišť od přísně 
teplomilných v okolí Kadaně po vyloženě horská (širší okolí Kadaně – úzká a hluboká údolí na svazích 
Krušných hor, horské biotopy v okolí Meluzíny a Klínovce). Vysoký je i podíl státem chráněných částí přírody. 
Především území svahů Krušných a Doupovských hor lze využít jako názornou a snadno dostupnou učebnici 
přírody a opřít o ní řízený rozvoj ekoturistiky. 

Některé oblasti Kadaňska mají dobré předpoklady pro zakládání ekofarem s možností napojení aktivit 
agroturistiky. Týká se to především severních až východních výběžků Doupovských hor, oblastí lidskou 
činností jen málo dotčenou. Rozsáhlé pastevní plochy, v minulosti opuštěné přímo vyzývají k citlivému 
využívání krajiny. Rovněž některé části svahů Krušných hor jsou vhodnou oblastí (Louchov, Údolíčko, 
Prunéřov). Jako nejvhodnější se jeví osamocené stávající farmy (Meziříčí, Zásada u Kadaně) opuštěné 
zemědělské nebo jiné areály (Zvoníčkov, Kadaňská Jeseň) s dostatečně rozsáhlým vhodným okolím. Ještě 
příznivěji v tomto smyslu vycházejí lokality jižně od Kadaně (katastrální území Vintířov, Mašťov, Dobřenec 
ad.). 

Jako účinného prostředku při šíření ekologické osvěty je možné využít nově rozvíjeného systému 
Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Ústeckého kraje. Systém je založený na spolupráci 
veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, opírající se o síť středisek ekologické výchovy a 
ekologických informačních a poradenských a o systém grantů a zakázek veřejné správy. Aktivity EVVO se 
zaměřují na čtyři cílové prioritní oblasti: 

• veřejnou správu, 

• školy a školská zařízení, 

• veřejnost a nestátní neziskové organizace, 

• podnikatelskou sféru. 

Pro tyto oblasti koncepce EVVO specifikuje přehled priorit a opatření, které směřují k podpoře aktivit jako 
např.: 

• metodická a finanční podpora přípravy projektů EVVO na využívání finančních prostředků z vnějších 
zdrojů 

• spoluúčast kraje při kofinancování významných projektů EVVO při čerpání prostředků z vnějších zdrojů 

• medializace aktivit EVVO prostřednictvím www stránek, tištěných zpravodajů, regionálních televizních 
stanic atd., 

• aktivity EVVO v rámci přeshraniční spolupráce se Svobodným státem Sasko, partnerství měst a obcí, 

• česko - nizozemský projekt „Systém ekologické výchovy v Ústeckém kraji“, 

• příprava a realizace vzdělávacích programů EVVO pro zaměstnance veřejné správy a pro volené 
zástupce samosprávných územních celků 

• projekty místního a regionálního rozvoje založené na principech udržitelného rozvoje, 
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• vytvoření zásad environmentálně příznivého řízení obcí a obecních úřadů - tzv. zeleného desatera 
veřejné správy - a příprava a realizace pilotních projektů, jeho uplatnění na vybraných obecních 
úřadech kraje a na krajském úřadě, 

• zpracování reklamní kampaně určené k prezentaci „ekologických“ obcí v médiích a v zahraničí (pro 
potřeby zahraničních investorů), 

• zapojení veřejnosti do řešení komunálních problémů životního prostředí s cílem zvýšení ekologické 
uvědomělosti obyvatel, zlepšení komunikace obcí s veřejností, snížení konfliktů při projednávání 
rozvojových záměrů obcí, 

• podpora tvorby pestré nabídky výukových programů ekovýchovy na školách (mateřské, základní, 
střední, vysoké) s možnostmi praxe studentů v environmentálně orientovaných projektech, realizací 
výuky ve venkovním prostředí (návštěvy muzejních expozic, skanzenů, pořádání přírodovědných 
přednášek, údržba lesních stezek, vodních toků atd.), 

• podpora a každoroční oceňování studentských prací a projektů s ekologickou tematikou 

• zaškolení a průběžné vzdělávání pedagogů, vytvoření nástroje pro motivaci a odměňování aktivních 
pedagogů 

• vytváření mezinárodních kontaktů a výměn v rámci mimoškolních aktivit 

• organizace setkání a exkurzí ve firmách se zavedeným systémem ekologického řízení, 

• zajištění základního bezplatného informačního servisu pro podnikatele na úseku ekologického řízení 
podnikatelských aktivit, čistší produkce a omezování znečišťování a nejlepších dostupných technologií 
prostřednictvím vytipovaných stávajících organizací - center ekologické výchovy, hospodářských 
komor, 

• projekty na podporu zavádění systému environmentálního řízení v podnicích Ústeckého kraje, 

• vnitropodniková školení s odborně odpovídajícími lektory, s cílem snížení negativních vlivů podniků na 
životní prostředí, 

• finanční, materiální a technická pomoc podniků při realizaci a podpoře EVVO. 

Jednou z významných aktivit v rámci EVVO je také podpora vytváření startovních, rozvojových a 
investičních prostředků při zakládání Středisek ekologické výchovy - praktické základny systému. Jejich 
zřizovatelem může být místní samospráva, škola nebo jiná instituce. Střediska jsou „otevřená“, tj. obecně 
dostupná, nikoliv klubová. Konkrétní náplň činnosti jednotlivých středisek vychází z místních podmínek.  

Doporučujeme zřídit centrum ekologické výchovy, jehož dominantním zájmem bude snaha o pozvednutí 
ekologického cítění obyvatel Kadaně, představení jedinečnosti okolní přírody a krajiny, ale také snahy 
člověka rekultivovat těžbou zdevastovanou krajinu. Centrum ekologické výchovy by mělo být situováno 
v některé z hojně navštěvovaných institucí města, např. při Městském muzeu. 

Příroda a krajina Kadaně a okolí si zaslouží širší veřejnou mediální pozornost - vydání tématických brožur, 
začlenění do existujících či zřízení nových internetových stránek, publikaci ve veřejných médiích. 

K dalšímu zviditelnění a zvýšení atraktivity města by mohlo přispět založení arboreta či botanické zahrady 
s druhy rostlin, které se vyskytují v širším okolí Kadaně. Jako plocha vhodná pro zřízení arboreta se nabízejí 
Rooseweltovy sady, kde lze s minimálními náklady vytvořit ukázky většiny biotopů (mokřadní, lesní, luční, 
stepní, skalní atd.) okolí Kadaně i založit sbírku exotických dřevin, jejíž základ tam již dnes je. 

V souladu s rostoucí oblibou ekologicky šetrné cyklistické dopravy doporučujeme podporovat rozvoj sítě 
cyklotras ve městě i v okolí v návaznosti na okolní nadřazené sítě cest. Kadaňsko má dobré předpoklady 
pro rozvoj tohoto druhu dopravy jak v rámci rozšiřování turistické nabídky, tak pro běžnou dojížďku za prací, 
pohybu po městě. 

3.2. Rekultivace výsypek 

Plochy, které byly za účelem zahlazení následků těžby rekultivované, nebo zde rekultivace v současnosti 
probíhají, nabízejí široké možnosti využití pod podmínkou omezení daných dlouhodobou konsolidací území. 

Celkové možnosti pro zemědělské využití rekultivovaných ploch zůstávají v současnosti nedoceněny. 
V minulosti byly na některých rekultivovaných pozemcích pokusně pěstovány rychle rostoucí energetické 
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plodiny. Sklizená biomasa těchto plodin slouží jako alternativní zdroj energie. Při splnění některých 
podmínek (nemohou být pěstovány expanzivní plevele) je záměr na plochách zemědělsky rekultivovaných 
relativně snadno realizovatelný. 

Rekultivované plochy po povrchových dolech  nabízejí zajímavé možnosti pro vznik ekofarem. Vzhledem 
k celkovému charakteru území rekultivací je možné zvažovat vznik experimentálních forem takových 
zařízení, která mohou být koncipována a provozována ve spolupráci s výzkumnými institucemi, školami atd. 
Tyto možnosti jsou plně v souladu se zmíněným Plánem sanací a rekultivací, který vstup takových aktivit 
přímo předpokládá a doporučuje v tomto ohledu spolupráci s těžební organizací, která pro takové 
postrekultivační využití území může vytvořit odpovídající podmínky např. vhodným modelováním terénu při 
provádění sanačních a rekultivačních prací. Nutno dodat, že rekultivační práce na k.ú. Kadaně jsou 
z velké části ukončeny nebo právě probíhají, otázkou je tedy míra dodatečných zásahů potřebných pro 
založení ekofarem. 

Území je však už dnes možné využít také k rekreačně-sportovním aktivitám (např. běžecké a cyklistické 
trasy, golfové hřiště, autokros, motokros, střelnice, parkur atd.), především pokud se týká pozemků 
bezprostředně navazujících na intravilán města. 

3.3. Nerostné suroviny 

Kadaňsko od poloviny 20. století bylo spojováno s těžbou hnědého uhlí. V nejbližším okolí města se však 
nacházejí ložiska dalších nerostných surovin – bentonitu, kaolinu a stavebního kamene, a to v té části území 
Kadaňska, která je dosud člověkem málo pozměněná. Je nutné dbát: 

• na zachování dochovaného krajinného rázu a stávajících stanovišť, 

• před ukončením těžby a následné rekultivaci v jedné těžebně neotvírat další, nepovolovat těžbu 
v krajinářsky atraktivních lokalitách nebo v lokalitách, kde hrozí nárůst hodnot polutantů v blízkosti sídel, 
především polétavého prachu a hlučnosti 

• u stávajících provozoven dohlédnout na provedení rekultivačních opatření, která nemusí být nákladná. 
Například obvyklý způsob rekultivace lomů stavebního kamene stržením zbytku stěny, vysvahováním do 
„bezpečného“ sklonu a osetím je zbytečně nákladné. Stěnu lomu je možné sanovat stržením 
nejrizikovějších částí, ostatní pak ponechat přírodnímu vývoji. Zabezpečení plotem je přímo 
kontraproduktivní – v nestřeženém území to nepředstavuje překážku a při obvyklé absenci další údržby 
do krátké doby zcela pozbude své funkce. 

3.4. Odpady 

V oblasti hospodaření a nakládání s odpady předpokládáme plný soulad se vznikajícím Plánem 
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. 

Z hlediska odpadů doporučujeme uvažovat o dalších typech likvidace odpadů. Skládkování je proces 
náročný, zanechávající velkou zátěž do budoucna, jak z hlediska záboru plochy, tak z hlediska výskytu 
znečišťujících látek. Doporučujeme zaměřit se na recyklační zpracování druhotných surovin, které je ale 
podmíněno důslednou separací odpadů při vytvoření odpovídajících podmínek (dostatečné množství 
sběrných nádob). 

3.5. Veřejná zeleň 

Věcným předpokladem pro koncepční rozvoj veřejné zeleně je dokončení pasportu veřejné zeleně 
s následnou inventarizací, která vyzdvihne potřeby a stanoví priority zásahů při regeneraci veřejné zeleně.  

Nedílnou součástí při tvorbě koncepce veřejné zeleně by měla být účast veřejnosti (např. formou ankety). 
Zjištění názorů a námětů obyvatel bude vedle provozních potřeb jednotlivých lokalit důležitým vodítkem při 
jejich regeneraci. Veškeré zásahy by měly probíhat v souladu a návaznosti na ostatní stavební aktivity 
v místě (např. rekonstrukce panelových domů, komunikací, nové stavby atd.). Součástí veškerých 
stavebních záměrů by měl být jasný a přesvědčivý názor na návaznost stavby na veřejná prostranství 
města. 

Aby bylo možno s pasportem veřejné zeleně (PVZ) účinně nakládat, je třeba jeho výsledky promítnout do 
systému nástrojů územního plánování. Dokument PVZ je třeba chápat jako samostatný územně technický 
podklad, který spolu s dalšími poskytuje vstupní informace při vytváření koncepce regenerace daných 
jednotlivých území. Následnou tvorbou navazujících dokumentů (Urbanistická studie, Územní plán) a při 
slaďování s požadavky ostatních odborů (dopravy, výstavby) lze výsledky PVZ závazně zakotvit 
v Regulačních plánech, které v daných celcích mohou stanovit např. minimální množství zeleně či ochranu 
stávající zeleně aj. 
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Veřejná zeleň je jedním ze základních faktorů kvality krátkodobé rekreace obyvatel a návštěvníků města. 
Ideální představa systému veřejné zeleně uvnitř města může v principu vycházet z obecně známé struktury 
ÚSES (Územní systémy ekologické stability) - v krajině rozprostřená soustava biocenter (např. lesy, háje) je 
propojená sítí biokoridorů (např. polní meze, aleje, zeleň podél toků). V urbanizovaných (zastavěných) 
částech města takové struktuře může odpovídat rovnoměrně rozložená stabilní soustava „zelených“ celků, 
center (parky, skupiny stromů, keřů, vodní plochy aj.) vzájemně propojených sítí pěších, příp. cyklistických 
cest. Tato vnitřní soustava přirozeně propojuje zastavěnou část města s vnější soustavou - volnými 
předpolími, okolní krajinou a navazuje tak na nadřazené krajinné a dopravní systémy. Soustava přitom 
v maximální míře, avšak ohleduplně využívá přirozených krajinných celků, které se nacházejí v zastavěných 
částech města či v jejich bezprostřední blízkosti. Kadaň má k tomuto modelu dobré předpoklady. 
Základem „zelené“ kostry města jsou existující přirozené nebo uměle založené přírodní celky jako např.: 
Smetanovy sady, Rooseweltovy sady, zahrada františkánského kláštera, věnec okolních vrchů, zejména 
Svatá hora a Prostřední vrch, přilehlé údolí Ohře. Tyto celky by měli být vzájemně přehledně propojeny 
pěšími, ve vhodných případech též cyklistickými, komunikacemi, které se mohou stát součástí turistických 
poznávacích tras, naučných stezek apod. Systém by měl být doplněn prvky drobné architektury (sezení, 
odpočívadla, vyhlídky) pro decentní zdůraznění nástupních míst, přechodů, významných pohledů aj. Jako 
aktuální a nedoceněná rezerva se v této souvislosti jeví Svatá hora s vybudovanou historickou sítí cest a 
odpočívadel. Rehabilitace alespoň základních prostorových prvků bývalého lesního parku by byla vítaným 
doplněním soustavy veřejných prostranství města. Limitujícím faktorem pro rehabilitaci parkových úprav na 
Svaté hoře v nejbližší době může být vyčlenění pozemků pro plnění funkce lesa, dáno současným ÚP.  

Další možnou rezervou je areál bývalého vojenského cvičiště v Kadaňské Jeseni. Atraktivní poloha lokality 
se nabízí pro zřízení přírodního parku v návaznosti na blízkou Národní přírodní rezervaci Úhošť a možnost 
založení centra ekologické výchovy. Konkrétní formy a zaměření jsou otevřené a v zásadě odvislé od 
dalšího vývoje potřeb okolních sídel: 

• naučná stezka se zaměřením na geologii, těžbu seladonitu, místní flora, fauna,  

• omezené sportovní využití atraktivní krajiny v podhůří Doupovských hor s panoramatickými výhledy na 
Kadaň pro cyklisty, turisty i lyžaře běžkaře 

• ekocentrum (středisko ekologické výchovy) zaměřené na pastvu, správa celého prostoru po způsobu 
podobných center v západní Evropě. 
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Seznam použitých podkladů v kapitole Životní prostředí 

Změna Územního plánu Kadaně číslo 1, r. 2000, zpracovatel: Ing.arch. Ivan Kaplan, Agora studio 

Změna Územního plánu Kadaně číslo 2 - koncept, Zpracovatel: Ing.arch. Ivan Kaplan, Agora studio, 2001 

Zadání změny č.1 Územního plánu města, 1998 

Zadání změny č.2 Územního plánu města, 2002 

Souhrnný plán sanací a rekultivací, návrh postrekultivačního využití, varianta 255,00 mn.m., R-princip Most 
s.r.o., 2002 

Změna Územního plánu Kadaně číslo 1, pouze výkres Komplexní urbanistický návrh, M 1:5000, 2000, 
Zpracovatel: Ing.arch. Ivan Kaplan, Agora studio 

Program rozvoje Ústeckého kraje, aktualizace 2001 

Koncepce Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje, 2004 
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H. ÚZEMNÍ VÝVOJ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA 
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1. Historie územního rozvoje 

Město Kadaň bylo ve 13. století cíleně založeno jako součást strategické sítě měst upevňujících královský 
mocenský systém. Založení na kamenné terase nad řekou Ohře navázalo na starší osídlení mezi brodem a 
Kadaňským hradem. Klíčovým předpokladem pro vznik a následující vývoj města byla vedle významných 
dopravních souvislostí příhodná krajinná formace řeky a několika vrchů, které spolu utváří v okolní krajině 
jasně vymezený privilegovaný prostorový celek a přirozený sídelní prostor. Tato prostorová konfigurace 
nadlouho předurčila zásady územního vývoje města - město se vyvíjelo v prostoru protáhlé kotliny 
vymezené věncem okolních vrchů zhruba severním směrem, územní rozvoj na druhé straně řeky směrem 
k jihu byl prakticky znemožněn vinou členitého reliefu, severní orientace a méně výhodných geologických 
poměrů na svazích protilehlého břehu. Orientace šíření zástavby na sever byla logická také v ohledu na 
sílící význam dopravní radiální trasy na Chomutov. Systém zástavby v rámci prostoru kotliny byl překročen 
nejdříve na poč. 20. stol. výstavbou v jihovýchodní části města (Kaolinka), výrazněji pak v 90. letech 20. stol. 
výstavbou obytného souboru Stražiště. V současnosti se mimo přirozeně vymezený sídelní prostor vnitřního 
města rozvíjí průmyslová zóna Královský vrch v prostoru mezi Prostředním vrchem a silnicí I/13. 

Vývoj města od jeho počátků provázela tato klíčová období: 

• po období středověkého profitu následovalo postupné ubývání významu původní obchodní stezky 
spojující vnitrozemí s pohraničím, Saskem a severem Evropy; stezka původně do Kadaně přicházela od 
Žatce sledujíc koryto řeky Ohře, v Kadani se větvila a jedna část pokračovala dále podél řeky na 
severozápad do Bavorska, jiné zamířily přímo do Krušných hor, a dále do sousedního Saska; 

• konec 19. století - počátky intenzivní industrializace, populační růst, položení důležité železniční 
podkrušnohorské trasy mimo Kadaň, čím dál silněji se potvrzuje lehce periferní poloha, na významu 
nabývá sousední Klášterec nad Ohří a především Chomutov, kam se důležitá pražská radiála přesouvá 
(zhruba v dnešní stopě silnice I/7), pokračující urbanizace podél radiály k hlavnímu nádraží v Prunéřově, 
a dále k Chomutovu; 

• 1945 - odsun obyvatel německé národnosti z regionu, narušení přirozeného demografického vývoje 
s dlouhodobými důsledky pro sídelní systém v okolí města; 

• 50. léta 20. století - Kadaň se stává přímou součástí celonárodně významného industriálního celku na 
okraji Severočeské hnědouhelné pánve; vznikem vojenského prostoru v Doupovských horách, zrušením 
okolní přirozené sídelní struktury a ztížením dopravních vazeb na jiná města Kadaň ztrácí úlohu 
přirozeného centra regionu; tvrdé zásahy do sociodemografie pokračují, jednoúčelné a umělé 
dosídlení novými obyvateli, hromadná bytová výstavba naštěstí většinou vně historického jádra, plošné 
asanace (demolice) historických předměstí (Špitálské), pokračující kapacitní panelová výstavba, 

• 90. léta 20. století - stagnace palivo-energetického průmyslu, průmyslová restrukturalizace, stagnace 
růstu obyvatel, nový územní rozvoj v důsledku změněných politicko-hospodářských podmínek ČR, 
regenerace historického jádra 

 

2. Současný stav 

Kadaň je významným příkladem dochovaného urbanisticko-architektonického celku s typickým 
středověkým založením. To jej řadí mezi podobně zachovalá tradiční středoevropská města. Přestože 
původní střed i okolí města bylo v 19. a 20. století dotčeno řadou razantních stavebních proměn, jeho 
historický obraz zůstal zachován a je na něm založeno jeho současné image. Půvab města umocňuje 
nepochybně jedinečná prostorová skladba a relief okolní krajiny, především severovýchodní svahy 
Doupovských hor, jež doprovázejí tok řeky Ohře. 

Výraznou komparativní výhodou Kadaně je značný rozsah a potenciální kvalita ploch určených pro novou 
zástavbu (plochy zastavitelného území a rozvojové plochy) v různých polohách současného města a okolní 
krajiny. Jedná se především o plochy pro bytovou, obchodní a průmyslovou výstavbu. Současný Územní 
plán Kadaně vymezuje v rámci svého řešeného území plochy, které jsou schopny pokrýt rozvojové 
požadavky města na několik desítek let (předpokládaná kapacita všech ploch určených k bydlení je 
výhledově cca 4 800 obyvatel). Mezi tato nejvýznamnější rozvojová území patří: 

• plochy v jihovýchodním předpolí města (bydlení, občanská a komerční vybavenost, veřejná zeleň), 
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Obrázek č. 19: Územní vývoj Kadaně 



I. Průzkumy a rozbory – H. Územní vývoj, urbanismus, architektura 

132 Strategický plán Kadaně 

 

Obrázek č. 20: Krajinné vymezení prostoru vnitřního města řekou, okolními vrchy, horizonty 

 

• plochy v rámci stávajícího zastavěného území města jako např.: část Špitálského předměstí (smíšené 
funkce - bydlení, obchod, administrativa), lokalita Komenského (komerce, parking), část ploch mezi 
ulicí Žitná a bývalými kasárnami, 

• plochy v rámci nebo v přímé vazbě na zastavěná území malých sídel v zázemí města - např.: Prunéřov + 
Nová Víska, Kadaňská Jeseň, Pokutice, Úhošťany, Zásada, Zvoníčkov (smíšené funkce s převahou 
bydlení), 

• plochy v severozápadním předpolí města - průmyslová zóna Královský Vrch (převážně výroba), plochy 
v okolí bývalého statku Třmeňák (výroba), 

• plochy ve východním předpolí města za hřbitovem (komerční zóna velkoobjemového obchodu). 

Přestože historické jádro města Kadaně bylo v roce 1978 prohlášeno za Městskou  památkovou rezervaci, 
na konci 80. let 20. století dospěl historický stavební fond na pokraj fyzické zkázy. Efektivní politikou 
privatizace a obnovy zchátralého fondu bylo  v 90. letech dosaženo téměř jeho kompletní rekonstrukce. 

Město si tím zaslouženě získalo prestiž, na které může dál rozvíjet kredit „historické perly na okraji 
hnědouhelné pánve“. Na druhou stranu nutno, bohužel, konstatovat, že kvalita většiny současné 
urbanisticko-architektonické produkce zůstává vzdálena úrovni svého historického odkazu a vzdálena 
možnostem současné urbanistiky a architektury. 

Zmíněná slabina je do značné míry způsobena skutečností, kterou je zdejší absence veřejné nebo širší 
odborné debaty k problematice územního plánování, urbanismu a architektury. Tento problém není 
ojedinělý, čeští architekti a urbanisté obtížně spějí k celospolečenské rehabilitaci a docenění své profese 
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na úroveň obvyklou jinde v Evropě nebo v prvorepublikových Čechách. Historické dědictví Kadaně je 
trvalým závazkem k pokračování stavebního vývoje promyšleným a vznešeným způsobem. V současné 
Kadani chybějí ideje, soutěž, místní systematická legislativní podpora tvůrčího klimatu při hledání nových 
myšlenek. Příklady táhnou: Litomyšl, Benešov u Prahy, Tábor, Český Krumlov, Svitavy, Horažďovice..., 
podobná města, kde se daří navázat na dědictví minulosti současnou kvalitní stavební tvorbou. 

Slabou stránkou je nevyhovující forma širší a názorné prezentace rozvojových záměrů města, územně 
plánovací dokumentace v čele s Územním plánem. Absence snadno dostupných informací (informační 
brožura, internet, novinová rubrika aj.) o chystaných územně rozvojových záměrech města, vedle zákonně 
vymezených možností v procesu tvorby Územního plánu, je na škodu obyvatel města či případných 
nositelů investic, a tedy města samotného. 

Intravilán města (vnitřní zastavěné území) je na výjimky poměrně kompaktním urbanistickým celkem 
s různorodou typologií zástavby a s kolísavou úrovní celkové kvality jednotlivých městských prostorů. Jsou 
zde zastoupeny základní typy zastavění běžné v našich zemích: od kompaktní blokové zástavby přes 
soliterní zástavbu zahradních čtvrtí po volné řádkové zastavění např. panelovými domy. Zástavba 
v historickém středu města ve své převážné části sleduje systém středověkého založení. Za urbanisticky 
nejkvalitnější prostory lze považovat část města vymezenou jeho historickým středem, Svatou horou a 
přilehlou částí řeky. Z mladších urbanistických celků lze pozitivně vyzdvihnout část sídliště A a část sídliště B 
soustředěnou kolem ulice Chomutovská. 

Naopak, za nejméně kvalitní lze označit prostory doprovázející západovýchodní silniční „průtah“ - ulice Na 
Průtahu, Rokelská. K problémovým lokalitám podrobněji: 

Špitálské předměstí, lokalita Komenského (bývalé autobusové nádraží). Historická původní zástavba 
řemeslnických čtvrtí v bezprostředním sousedství tehdejšího středu města vně městských hradeb tvořila 
přirozené a životodárné „podhoubí“ města. Prostorovou osu zástavby na Špitálském předměstí tvořil 
Bystřický potok, kolem organicky rostlá hustá struktura kompaktních domovních bloků o 1-2 podlažích. Úzké 
ulice sledovaly původní stezky. Zástavba v místě dnešní ulice Komenského byla mnohem řidší s výrazným 
zastoupením zahrad a hospodářských ploch, v místě bývalého autobusového nádraží procházel hradní 
příkop. 

Prázdné plochy v podhradí a přímém sousedství s centrem města Kadaně, jak je známe dnes, vznikly 
demolicí těchto čtvrtí v 60. a 70. letech 20. stol. Současný stav obou lokalit není přiměřený jejich významu a 
předpokladům. Nejsou příspěvkem pro tolik žádané oživení centra města. Nová zástavba panelovými 
domy při Koželužské ulici znamená pro obraz města tvrdou, arogantní ránu. Prázdnota především 
Špitálského předměstí nevyznívá záměrně. 

Ulice Na Průtahu ulicí v pravém smyslu slova není. Má předpoklady k tomu být městskou třídou, ale je to 
spíše rychlostní komunikace napříč městem, která nevytváří, potlačuje městský prostor, nespojuje, naopak 
rozděluje. Okolí trpí předimenzovanými parametry páteřní komunikace, parter postrádá řešení přiměřené 
významu ulice, chybí napojení na okolní zástavbu. Všechny slabiny jsou zřetelné nejvíce v prostoru 
křižovatky s ulicemi Chomutovská, kpt. Jaroše. 

Křižovatka ulic Na Průtahu, Chomutovská, kpt. Jaroše je dnes skutečným těžištěm města. Postupem času 
přesunulo z původního historického centra právě sem. To je nepřehlédnutelný fakt. Tři křižovatky rozmístěné 
po ulici Na Průtahu jsou novodobými branami do vnitřního města, z nichž tato prostřední je nejdůležitější. 
Význam místa potvrzuje soustředění stavebních aktivit v poslední době, demolice nevyjímaje. Je to jev 
očekávaný a je přirozeným vyústěním urbanistického poválečného vývoje Kadaně s významným podílem 
zmiňovaných asanací kolem městského historického jádra. Bohužel, významu místa neodpovídá jeho 
celkový charakter. Tam, kde by měla nastoupit přiměřená reprezentace a důstojnost, rodí se periferní mix 
instantních krabic supermarketů, obklopených dopravními stavbami s předimenzovanými parametry, 
plochami parkovišť, chodníků. Koncepce zeleně je spíše postavena na principu zakrývání nedostatků, než 
plnohodnotném doplnění parteru. Novogotický pivovar, který byl pro místo jistou šancí zachovat zde pocit 
města, byl zdemolován. Nový supermarket Lidl na jeho místě, podobně jako ostatní obchodní domy 
stejného typu, není urbanistickým zhodnocením místa. Smutnou ránu jistoty místu zasazuje supermarket 
Kaufland rušící přímou vizuální vazbu města na Rooseweltovy sady. Ač paradoxně, ke kladům současného 
stavu nutno poznamenat, že město nepotřebovalo pro výstavbu nových nákupních center zabírat prázdné 
plochy vně intravilánu, jako se to ve většině podobných případů děje, a soustředěním těchto aktivit 
udrželo novodobé centrum „živé“. Chybějící koncepci k rozvoji lokality potvrzuje současný stav kulturního 
domu, resp. jeho degradovaná a degradující forma uličního traktu. 

Jednotlivá předpolí města (extravilán) Kadaně jsou diametrálně rozdílných kvalit. Na jihu velmi hodnotné 
krajinné celky, v okolí řeky Ohře, částečně ale také na místě již rekultivovaných hnědouhelných lomů. Na 
sever od města naopak téměř patogenní území, především v okolí původní průmyslové zóny v Prunéřově. 
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Kvalita současného města obecně je měřena mj. tím, jak dokáže propojit vnitřní město s okolní krajinou, jak 
dokáže tento přechod, novodobou hranici města, meziprostor definovat. Kadaň je přes svoji blízkost 
k rozsáhlým hnědouhelným lomům zasazena do výjimečného přírodního rámce. Jde o skutečně jedinečný 
vztah. 

Jižní část západního předpolí Kadaně tvoří zachovalá krajina Středního Poohří, naopak v severní části se 
nachází krajina výrazně antropogenní, přetvořená novodobými zásahy dopravního a industriálního 
charakteru. Přirozená hranice vnitřního města, kterou po jeho západní straně tvoří Svatá hora a Prostřední 
vrch byla překročena plošnou zástavbou přilehlých pozemků pro účely bydlení (Stražiště I, II, ve výhledu III) 
a nové industriální zóny Královský vrch. 

Nová zástavba obytného souboru Stražiště vznikla v průběhu posledního desetiletí, skupinu bytových domů 
doplňuje několik rodinných domků. Na první pohled atraktivní, od vnitřního města odlehlá lokalita 
s panoramatickými jihozápadními výhledy na údolí Ohře, Doupovské a Krušné hory. Ostatní principiální 
parametry jako např. hustota zástavby, podlažnost, počet obyvatel, typologie, urbanistická kompozice, 
architektonické řešení, dopravní napojení lokality zůstávají sporné a do značné míry zpochybňují invazivní 
způsob šíření Kadaně tímto směrem. Narušením přirozené hranice došlo k precedentu, který může být 
obhajobou dalšího šíření zástavby západním směrem. 

Nově budovaná průmyslová zóna Královský vrch stejně jako obytný soubor Stražiště zásadně mění staletý 
urbanisticko-krajinný princip stavebního vývoje Kadaně jako města sevřeného okolními vrchy. 
Problematické a nedořešené je dopravní napojení zóny - z jihu přes okružní objezd (malé parametry, 
nevhodná geometrie), na severu ústí páteřní komunikace zóny směrem do obytné části města, kde je též 
nemocnice. Průmyslová zóna není s městem spojena pěšími, příp. cyklistickými stezkami.  

Severní předpolí města má výrazně industriální charakter. Krajinný ráz je znehodnocen přítomností 
elektrárenských areálů Prunéřov I a II, plavišti popílku, důlní činností, rozvodovými koridory vzdušného 
vedení VVN atd. V území je hustě rozvinutá síť železničních tras pro osobní dopravu i pro systém 
průmyslových vleček. Založením dolů došlo k radikálním zásahům do dopravní struktury - původní hlavní a 
pro Kadaň zásadní vazba na Chomutov přes bývalé obce Kralupy a  Ahníkov byla přerušená a v zaniklé 
části nahrazena objezdnou komunikací kolem dolů (dnes rekultivovaných) a elektráren. Dnes tato 
komunikace převážně užitkového charakteru spojuje vnitřní město s přilehlým průmyslovým obvodem 
v Prunéřově a prunéřovskými elektrárnami. Územím prochází frekventovaná I/13. 

Průmyslový obvod v Prunéřově je odvrácenou tváří Kadaně. Dominantní industriální monokultura bez 
přirozené sociální kontroly, chřadnoucí zbytky původní zástavby, kolonie zahrádek. Přítomnost bytových 
domů pro „sociálně nepřizpůsobivé“ občany je v těchto prostorových souvislostech krajně nejisté a možná 
riskantní řešení. Řečeno obrazně i fyzicky: problém tímto pouze odsouváme. Území vyžaduje zvláštní 
pozornost a dlouhodobě promyšlenou strategickou koncepci. 

Co bylo řečeno o charakteru severního předpolí, platí z velké části také pro předpolí východní. Intravilán 
města po východní straně lemuje silniční obchvat, který dohromady se  systémem železničních tratí 
vytvářejí silný bariérový efekt. Těleso železničních tratí zde tvoří nepřirozený řez, který odděluje město od 
zbytku původní a rekultivované krajiny, a dále pak navazujícího areálu hnědouhelných povrchových dolů.  

Bezprostředně na vrchy po východním obvodu navazují rekultivované plochy výsypek. Koncepce 
rekultivací je dána plánem sanací a rekultivací DNT (autor R-PRINCIP MOST, s.r.o., zadavatel Severočeské 
doly a.s., DNT). Proces rekultivací je v současné době v plném chodu a v celém rozsahu by měl být završen 
po ukončení těžby hnědého uhlí v DNT, tedy zhruba po roce 2060. Koncepce předpokládá plnohodnotný 
návrat funkce krajiny s vyváženým zastoupením lidských aktivit orientovaných hlavně na volnočasové a 
rekreační využití. Cílem obnovy funkce krajiny je zejména založení dlouhodobě funkčních ekosystémů 
typických pro pánevní krajiny (mokřady, slaniska, stepní plochy, lesy). Dominantním krajinným prvkem má 
být jezero Libouš v místě zbytkové lomové jámy ve východní části území, volná krajina bude tvořena lesy, 
poli, lukami, menšími vodními plochami. Předpokládá se využití jezera a jeho blízkého okolí pro sportovní 
aktivity (yachting, koupání, rybaření, golf, volejbal, tenis ...) s nezbytným technickým zázemím (klubovny, 
hřiště, opravna lodí, ubytovny...). Nutnost pravidelné péče o krajinu (výsadba, kosení, spásání, kácení 
lesa...) si vyžádá zakládání zemědělských farem, jež mohou být též využity jako výchozí body pro rozvoj 
agroturistiky. Není vyloučena forma energetického hospodářství s produkcí biomasy. Předpokládá se zřízení 
stabilní komunikační sítě s vysokým zastoupením cyklistických a pěších tras, jež budou integrálně napojeny 
na existující okolní komunikační síť, dále lokální vybudování systémů inženýrských sítí pro návazné 
podnikatelské aktivity. Sanační  a rekultivační práce pokračují s ustupující těžbou, tedy od Kadaně směrem 
k Chomutovu. Na většině předmětných ploch, jež jsou v k.ú. Kadaně, jsou rekultivace již ukončeny, nebo 
probíhají. Základním technickým problémem v rekultivovaných územích je geomechanika zemin. Území 
není dosud konsolidováno, proto návrat do kvazi-přirozeného stavu bude postupný a dlouhodobý. 
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Při tvorbě koncepce a projektu celkové revitalizace pánevního území se předpokládá úzká spolupráce 
s orgány veřejné a státní správy, státní báňské správy a zájmových organizací, jejichž činnost 
s naznačenými záměry souvisí. Předpokládá se uplatňování různých požadavků měst, obcí i různých 
organizací a spolků. V rámci tohoto předpokladu bylo např. vyhověno záměru Českomoravské myslivecké 
jednoty, okresního mysliveckého spolku, vybudovat na rekultivované výsypce střelnici využitelnou pro 
krátké i dlouhé zbraně, pro tento záměr bylo vybráno území na ukončené zemědělské rekultivaci Prunéřov 
VIII. 

Zatímco extenzívní růst města západním směrem je sám o sobě diskutabilní, ve směru jihovýchodním je 
situace mnohem jasnější. 

V případě bývalých kasáren se jedná o poměrně jedinečný již rozvinutý urbanistický celek, místo však stále 
disponuje územními rezervami, není ale v potřebném detailu dořešena např. otázka typologie zástavby, 
občanské vybavenosti, otázka dopravní a návaznost následujících etap územního rozvoje lokality 
jihovýchodním směrem. Probíhající konverze kasáren se projevuje jako vitální záměr a potvrzuje vnitřní 
hodnotu území. 

Jihovýchodní předpolí je pro město zajímavou a doposud možná nedoceněnou územní rezervou. Prostor 
se nachází v příznivé relaci k současnému městu, má velmi příznivé, ne-li unikátní vymezení krajinnými prvky 
(zahloubený meandr řeky, reliéf  terénu, horizonty, výhledy...), možnost dobrého dopravního napojení, 
blízkost různých krajinných typů, rekreačních aktivit (údolí Ohře, Hradec). Postupnými kroky při naplňování 
rezerv naznačených v Územním plánu Kadaně má lokalita reálnou šanci dospět ve velmi atraktivní sídelní 
celek s pozitivním vlivem na navazující prostory vnitřního města, nepochybně také na jeho stávající střed. 

Jižní předpolí Kadaně je ukázkovým příkladem zachovalé kulturní krajiny s přirozeně rostlou sítí drobných 
sídel. Bezprostředně na městské jádro navazuje téměř nedotčená krajina Středního Poohří a Doupovských 
hor. Ohře tvoří ostrou, avšak přirozenou hranici města. Území má dobré předpoklady pro další územní vývoj, 
který však musí zohlednit stávající jedinečné kulturně-krajinné hodnoty. Územní plán vymezuje ve stávajících 
a zaniklých sídlech rezervy pro rozvoj obytných, smíšených a sportovně-rekreačních funkcí. 
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Obrázek č. 21: Strategicky významná území v okolí Kadaně - rozvojové osy 

 

3. Závěry a doporučení k územnímu vývoji 

Kadaňsko je součástí podkrušnohorské sídelní aglomerace, která náleží k nejvíce urbanizovaným prostorům 
střední Evropy, prostorové rezervy pro další územní rozvoj jsou omezené. V rámci strategie je již dnes možné, 
a nutné, konkretizovat optimální představu konečného naplnění územních rezerv na Kadaňsku. Na základě 
provedených analýz lze v širším okolí Kadaně pojmenovat zhruba tři prostorové celky - rozvojové osy: 

• u nichž sledujeme silný současný urbanizační vývoj, případně mají k němu předpoklady, 

• které se vzájemně liší nebo budou lišit celkovým charakterem plynoucím z převažujícího funkčního 
zaměření a časoprostorových vazeb ke Kadani a okolním urbanisticko-krajinným celkům, 

• které mají nebo budou mít výrazný vliv na komplexní rozvoj Kadaňska. Jedná se o: 

1/ Západní, severní a východní předpolí Kadaně, 

2/ Údolí řeky Ohře mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří, 

3/ Oblast kolem řeky Ohře mezi Kadaní a Nechranickou přehradou 

 

ad 1/ Západní, severní a východní předpolí Kadaně je oblast, která prochází transformačním stadiem 
svého vývoje. Území je pod silným vlivem silnice I/13 nadregionálního významu, která znamená a bude 
znamenat pro rozvoj navazujících ploch stálý impuls. Území je technicky značně komplikované s přítomností 
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elektrárenských areálů, plavišť popílku, technických sítí, rekultivovaných ploch po hnědouhelných lomech. 
Nadřazeným oborem je dopravní infrastruktura, která s jinými systémy technických sítí (především vzdušná 
vedení VVP) silně determinuje (omezuje), ale zároveň tvoří zásadní potenciál eventuelního územního 
rozvoje. Nutno konstatovat, že současná struktura dopravní sítě v daném území je kvalitativně 
nevyrovnaná, postrádá koncepci, která zohlední nové impulsy, jež v budoucnu nastanou. Lze očekávat 
především užitkový charakter s nabídkou rozvojových ploch pro výrobu. Cílem regulačních opatření by 
mělo být vymezení konečného rozsahu průmyslových monokultur a jejich doplnění o příbuzné a jiné funkce 
(věda, výzkum, administrativa, ev. bydlení). Prvním krokem k nápravě současného stavu a vyváženému 
dalšímu vývoji je samotné prostorové pojetí rozsahu území v rámci plánovacího procesu. Z hlediska 
územně-správního se prostor se rozkládá na katastrálních územích Kadaně a Klášterce nad Ohří. 
Problémové území je zhruba možné vymezit Kláštercem nad Ohří, Novou Vískou a průmyslovým obvodem 
v Prunéřově s přesahem do východního předpolí Kadaně. Komunikační páteř území tvoří silnice I/13, která 
má výrazně iniciační charakter. Z hlediska prostorových a funkčních vazeb se jedná o jeden propojený 
celek a takto je nutné jej strategicky pojímat. 

 

Obrázek č. 22: Západní, severní a východní předpolí Kadaně, Základní mapa ČR, 1:25 000 (výřez, 
zmenšeno) 

V rámci územně plánovacího procesu je území v současné době řešeno v těchto základních 
dokumentech: Územní plán Klášterce nad Ohří, Územní plán Kadaně (změna č. 2), Studie zkapacitnění 
I/13. 

Doporučujeme zpracování dokumentu (Urbanistické studie jako podkladu pro Regulační plán nebo ÚP) 
s cílem zhodnocení územních důsledků zkapacitnění silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří - Nová Víska na 
přilehlé území. Dokument navrhne koncepci celkové dopravní a technické infrastruktury, zastavitelných a 
nezastavitelných ploch, optimální funkční skladbu. Vedle toho by dokument také měl: 

• prošetřit možnosti rekonstruovaných a nových připojení Kadaně na modernizovanou I/13 jako výchozích 
bodů pro budoucí dopravní koncepci území (obnova přímého spojení Kadaň - Prunéřov - Nová víska 
pro zjednodušení a urychlení komunikačního spojení Kadaň - Chomutov, Kadaň - Hasištejn, či založení 
cyklostezky na přírodní koupaliště v Prunéřově, hrad Hasištejn atd.), 
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• v rámci přehodnocení dopravní koncepce řešit možnosti celkové revitalizace průmyslového obvodu 
Prunéřov, kde bude mít doprava především integrační (propojující) charakter s přímým městotvorným 
účinkem, 

• řešit možnosti zapojení rekultivovaných ploch do aktivní součásti spádového území města, 

• řešit optimalizaci dopravního napojení průmyslových zón Verne a Královský vrch a jejich propojení 
s městy včetně optimalizace systému zastávek hromadné dopravy, návrhu zapojení MHD, pěších a 
cyklistických tras, 

• posoudit možnosti revitalizace prostoru zaniklé obce Mikulovice s ohledem na polyfunkční využití 
problémové oblasti vkládáním obytných funkcí, 

• řešit zjednodušení (napřímení) vazby Kadaň - Vejprty v místě křížení s I/13, 

• posoudit středně a dlouhodobé perspektivy vývoje (průmyslové) železniční dopravy v území, přitom 
předjímat změny, které nastanou v souvislosti s možnými změnami využití energeticko-průmyslových 
areálů v Prunéřově a Tušimicích, 

• integrovat a přizpůsobit navrhovaný systém cyklotras (dáno UP), též ve vazbě na sledovaný projekt 
Cyklostezek Kadaň - Klášterec nad Ohří podél řeky, 

• komponovat strukturu území s ohledem na uchování volné a volně prostupné krajiny, nepřipouštět další 
šíření rozsáhlých průmyslových monokultur. 

ad 2/ Údolí řeky Ohře mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří má spolu s navazujícími prostory nejlepší 
předpoklady stát se společným „zeleným“ zázemím obou sousedních měst. Území lze využít pro omezený 
rozvoj alternativních dopravních (cykloturistické trasy, vodní doprava...) a rekreačně-sportovních aktivit, 
turistického ruchu. Doporučujeme, aby stavební aktivity byly prioritně zaměřeny na rekonstrukce nebo 
lokální doplňování volných pozemků v rámci stávajících sídel při Ohři (Rašovice, Suchý Důl, Zásada). Další 
vývoj sídelního a krajinného obrazu v blízkém i širším okolí města by každopádně měl být založený na 
celkovém zhodnocení, uchování a rozvíjení stávajících kvalit. Drobná sídla v jižním předpolí města 
(Kadaňská Jeseň, Úhošťany, Rokle, Pokutice, Brodce, ev. Zvoníčkov): 

• je nutno pojímat jako samostatné životaschopné jednotky, nikoli jako územní rezervy jen pro potřeby 
bydlení, 

• musí být mnohostranně rozvíjena s cílem udržet jejich sociálně a funkčně různorodý charakter pro 
zajištění trvale udržitelného rozvoje,  

• jsou atraktivní rezervou pro bydlení a rekreaci, stejnou měrou je však nutno systematicky podporovat a 
rozvíjet i jejich hospodářsko-ekonomickou funkci, péči o půdu, krajinu, 

• jsou všeobecně nepochybnou hodnotou a jejich územní rozvoj by měl být ošetřen regulačními plány. 

ad 3/ Oblast kolem řeky Ohře mezi Kadaní a Nechranickou přehradou (pracovně nazvaný integrační pás, 
viz též kapitola I.1.6 Závěry k silniční dopravě, motivace dalšího rozvoje) je z hlediska dalšího územního 
rozvoje možnou kombinací dvou předešlých oblastí. Levý břeh Ohře v současnosti ovládá komplex 
elektrárny Tušimice II, související průmyslové aktivity, vše vázáno na nerostné zdroje. V pravobřežní části jsou 
zastoupeny především obytné, rekreační a zemědělské funkce. Páteř oblasti tvoří zahloubené koryto řeky 
Ohře, které se na východě rozevírá do rozlehlé vodní plochy Nechranické přehrady. Nezávisle na sobě se 
zmíněné aktivity v území rozvíjejí, zatím v pozoruhodné symbióze. Zjevným nebezpečím je rychlý a 
neregulovaný rozvoj chatových osad v oblasti ústí Ohře do Nechranické přehrady na úkor kvalit krajinného 
rázu a celkové prostupnosti území. Budoucí rozvoj (nebo útlum) jednotlivých funkčních složek je závislý na: 

• intenzifikaci vazeb Kadaň - Nechranice - Žatec vlivem posilování významu Nechranické přehrady jako 
nadregionálního rekreačního centra 

• postupnou revitalizací a zpřístupněním zdevastované krajiny mezi Kadaní, Chomutovem a Březnem; 

• intenzifikací dopravních vazeb Kadaň - Tušimice - R/7 vlivem ; zkapacitnění silnice I/7 na R/7, výstavbou 
mimoúrovňové křižovatky u Droužkovic 

• poloze nové trasy východního silničního obchvatu Kadaně s návazným přemostěním Ohře; 
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• budoucím vývoji průmyslového komplexu v Tušimicích, který je mj. závislý na energetické státní 
koncepci. 

Součástí tohoto celku je také jihovýchodní předpolí Kadaně. V této části stanovuje současný Územní plán 
nejvýznamnější nové plochy zastavitelného území převážně pro účely bydlení a občanské vybavenosti 
(konkrétně administrativa, sport aj.). Plánovaná zástavba bude navazovat na areál bývalých kasáren, po 
jižní straně bude zhruba vymezena údolím řeky, po východní straně novým silničním obchvatem, který zde 
má přemostit koryto řeky. V současné době je na danou lokalitu zpracováván regulační plán, který je ve 
fázi schváleného zadání (zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, Agora studio). 

Po předběžném průzkumu a rozboru jihovýchodního předpolí doporučujeme: 

• vnímat lokalitu jako současnou nejhodnotnější územní rezervu Kadaně s unikátními předpoklady pro 
kvalitní městský život; 

• koncipovat novou urbanistickou strukturu jako soběstačný (autonomní) sídelní celek (nové město) či 
městskou část se specifickým charakterem, nikoli jako přerůstající periferii vnitřního města, 

• důsledně zohlednit širších souvislostí přítomného potenciálu krajiny jako vymezujících faktorů (meandr 
řeky), nikoli nově navržených umělých bariér (obchvatová komunikace). 

• přehodnotit trasu vedení obchvatové komunikace po východním obvodu s napojením na navrhované 
přemostění Ohře nejen s ohledem na užitnou kvalitu nové jihovýchodní čtvrti města, ale také s ohledem 
na územní souvislosti na pravém břehu řeky (krajinné scenerie kolem Sv. Vavřince, Želinského meandru, 
připravované CHKO Střední Poohří) a nové impulsy v širším okolí Kadaně (zkapacitnění silnice I/7 na R/7 
s MÚK u Droužkovic, rostoucí význam Nechranické přehrady jako rekreačního centra, Tušimic, postupné 
revitalizace dolů, rozvinutí dopravních vazeb Kadaň - Žatec). 

Problematika postrekultivačního využití území dotčeného povrchovou těžbou hnědého uhlí a celková 
revitalizace pánevní oblasti Dolů Nástup Tušimice je plnohodnotnou součástí strategického plánování. Pro 
Kadaň, stejně jako pro další města a obce po obvodu bývalých a současných lomů (např. Chomutov, 
Březno), je téma fenoménem, který výhledově staví města do výlučných pozic. Bude-li vývoj v dotčeném 
území sledovat stanovenou platnou koncepci (Plán sanací a rekultivací), může postupně revitalizované 
území znamenat trvalý vliv na celkový rozvoj navazujících okolních oblastí. Na základě dané koncepce lze 
předpokládat: 

• rozvoj služeb sportovně-rekreačního charakteru a doplňkových podnikatelských aktivit ponejvíce 
vázaných na dominantní polohu budoucího jezera Libouš jako významné rekreační lokality 
v bezprostředním zázemí sídel Chomutov, Březno, Kadaň, 

• vlivem toho zintenzívnění vazeb mezi jednotlivými sídly a krajinnými celky (především oblastí kolem 
Nechranické přehrady) na nově založené komunikační struktuře v revitalizovaném území jak místními 
obyvateli, tak návštěvníky, 

• pronikání drobných lokálních urbanizačních struktur do území pod podmínkou dostatečné 
geomechanické stability podloží, případně jejich rozvoj v místech přechodu původního a 
rekultivovaného území. 

Plán sanací a rekultivací je plně v souladu s moderními nároky na revitalizaci prostor využívaných k těžbě a 
z hlediska potřeb Kadaně umožňuje definovat a realizovat jak potřebná prostorová propojení, tak do 
prostoru umístit potřebné aktivity a funkce. Naznačená koncepce je obrazem ideálních představ 
o cílovém stavu území, ale přitom je nutno předjímat i možná rizika dalšího vývoje jako např.: 

• nadhodnocení významu území pro rekreačně sportovní účely - otázkou je předpoklad vzniku aktivit, 
které již v blízkém okolí existují a prozatím pokrývají poptávku (Nechranice); 

• stagnace vývoje vlivem založení nevhodné komunikační struktury bez logických a jednoznačných 
vazeb na existující okolní dopravní síť; 

• lokálně živelný urbanizační trend s následnou degradací kvality životního prostředí; 

• poruchy stavebních konstrukcí vlivem nesprávného založení na nekonsolidovaných zeminách; 

• podhodnocení významu trvalé péče o krajinu. 
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Kadaň se nachází oproti ostatním sídlům po obvodu DNT ve výhodě, rekultivace, které proběhli nebo 
právě probíhají při východním obvodu města, je již dnes možné chápat jako aktivní součást předpolí 
města. Kadaň v první řadě získává kvazi-přirozené zelené zázemí města s potencí pro hospodářské, 
sportovně-rekreační nebo jiné využití. 

Přestože celý proces revitalizace území je především vlivem technických a biologických limitů postupnou a 
dlouhodobou záležitostí, je již dnes nutné v zájmu žádané vize provádět konkrétní opatření. Doporučujeme: 

• „neobracet město zády“, revitalizované území přijímat jako přínos a možnost pro územní vývoj Kadaně, 
nikoli jako území, které je nutno odstínit, oddělit, obcházet, 

• za spolupráce s ostatními dotčenými městy a institucemi vytvářet vlastní představu o roli Kadaně jak 
v rámci postupujícího procesu revitalizace pánevní oblasti, tak v rámci vize výsledného fungování 
celého území mezi Chomutovem, Březnem a Kadaní po r. 2060, 

• vyhledat způsoby jak území optimálně začleňovat do stávající struktury zastavěných i nezastavěných 
částí města, propojovat s městem, se stávající dopravní infrastrukturou, 

• zvažovat budoucí umísťování vhodných funkcí a aktivit v území, jež nebudou v kolizi s koncepcí jeho 
postrekultivačního využití a budou přínosem pro Kadaň a ostatní okolní sídla, nabízí se možnosti 
k umístění aktivit jinde nevhodných, alternativních, různého charakteru s lokálním či nadregionálním 
významem. 
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Obrázek č. 23: Rozloha území vyjmutého pro potřebu těžby hnědého uhlí v letech 1950–2000;  
modul v rastru 200 x 300 m odpovídá rozměrům cvičební plochy Strahovského stadionu; porovnání plochy 
200 x 300 m s letadlem Boeing 747, historickým jádrem Kadaně, Smetanovými sady 

Pro rámcovou představu několik čísel: Celková rozloha území vyjmutá pro potřeby těžby hnědého uhlí 
v letech 1950 - 2000 na Kadaňsku činí zhruba 5 300 ha. Taková plocha např. odpovídá 890 cvičebním 
plochám Strahovského stadionu nebo 3 900 plochám kadaňského náměstí Míru. Do roku 2002 byly 
v těsném sousedství města Kadaně (přilehlé části Prunéřov, Merkur, Bystřice) ukončeny rekultivace 
o celkové výměře cca 290 ha. Převedeno na zmíněné plošné celky to přibližně představuje: 48 
strahovských stadionů nebo 213 kadaňských náměstí Míru. 
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Lokality prioritní potřeby regulace v předpolích a blízkém okolí města: 

• Jihovýchodní předpolí města (v současné době již řešeno), 

• Areál bývalých kasáren, 

• Stražiště III, 

• Severo-západní předpolí Kadaně, 

• Průmyslový obvod Prunéřov 

• Venkovská sídla v okolí Kadaně, např. Kadaňská Jeseň, Úhošťany, Zvoníčkov, Hradec aj. 

Vnitřní město 

Obecně lze konstatovat, že urbanistické problémy současné Kadaně nejsou díky její nevelké rozloze a 
velkorysému založení fatální. Město jako celek funguje, jeho prostorové členění a rozmístění funkčních 
ploch má svoji historii, své důvody. To ale neznamená, že zde neexistují problémy. Je to otázkou, od jaké 
míry jsme ochotni je vnímat. (Je sice možné říci, že Kadaň je krásné město, pokud např. přijímáme prostor 
mezi obchodními domy Albert a Kaufland za dokonalý). Objektivní hodnota a závažnost jednotlivých 
problémů vyvstává ve chvíli strategických úvah o dalším vývoji města, ať se jedná o případ možného 
územně-prostorového konfliktu několika funkcí či nedůstojnou fasádu významné stavby v centru města. 
Konfliktní místa lze snadno identifikovat a řešit v reálné naději na objektivně kvalitní výsledek. 

Jedním z prioritních zájmů města by se mělo stát zachování autenticity historického jádra. Přestože je dnes 
téměř kompletně zrekonstruováno, ne vždy byly stavební postupy důsledně uplatňovány v souladu se 
současnými principy památkové péče a ochrany. Jedná se především o použití nepřiměřených 
technologií, materiálů a povrchových úprav staveb - nosné kovové a železobetonové konstrukce, plast 
(okna, dveře, výkladce, střechy, stavební doplňky), asfaltové šindele, silikátové nátěry, barevnost, 
betonová (zámková) dlažba, asfalt, přenosná zeleň, aj. Při absenci závazných regulativ tento negativní 
trend nadále postupně hrozí, ať v rámci dílčích rekonstrukcí, stavebních úprav, či průběžné stavební údržby 
objektů. Jediným aktuálním dokumentem k dané problematice je Program regenerace MPR Kadaň 
(duben 2003), který ovšem neobsahuje obecně závazná regulativa, je však vytvořen jako podklad pro 
Regulační plán. Nezastavěné části MPR by předtím měli být podrobeny variantním návrhům řešení (viz 
dále). Doporučujeme zpracovat Regulační plán MPR Kadaně. 

Špitálské předměstí 

• je současným nejhodnotnějším rozvojovým územím uvnitř města bezprostředně navazující na historický 
střed, 

• v současném stavu nepřispívá k oživení historického středu města, nevybízí k pobytu, k setrvání, 

• je součástí klíčových vedut města a možnosti budoucího rozvoje lokality musí být řešeny na základě 
širšího odborného a veřejného koncenzu; pro ověření možností prostorového a funkčního řešení 
doporučujeme nejprve vypsat veřejnou urbanisticko-architektonickou ideovou soutěž, která se poté 
stane podkladem pro zpracování Regulačního plánu MPR, obdobně doporučujeme postupovat 
v lokalitě Komenského 

Ulice Na Průtahu, křížení s ulicemi Chomutovská a kpt. Jaroše 

• má předpoklady a měla by se stát reprezentativní městskou třídou se schopností poskytnout pobytový 
charakter, 

• sledovaná opatření (zúžení profilu, výsadba stromů) jsou v souladu s vysloveným doporučením, 

• významnou nápravou slabin lokality bude vyřešení otázky kulturního domu (náplň, architektonické 
řešení uličního traktu) a možnosti nové zástavby, celková kultivace městského parteru. 

Lokality prioritní potřeby regulace vnitřního města: 

• stávající zástavba v rámci historického jádra města (MPR) 

• Lokalita Komenského (bývalé autobusové nádraží) 

• Křižovatka ulic Na Průtahu, Chomutovská, kpt. Jaroše 
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Závěrem 

V kapitole H.2 Současný stav poukazujeme na kvalitativní rezervy současné stavební kultury a utváření 
životního prostředí na Kadaňsku, bylo by možné toto tvrzení konkrétněji rozvíjet, podrobit diskusi místo po 
místu, stavbu po stavbě. To však není předmětem této práce, spíše by se mělo stát běžnou praxí. 
Problematika územního rozvoje, urbanismu a architektury je natolik komplexní, že ji není možné postihnout 
do kýženého detailu, byť se snažíme pohybovat v rámci vymezeného prostorového celku, v tomto případě 
Kadaňska. Cílem této nezávislé analýzy je vyzdvihnout klíčové otázky a problémy oboru územního rozvoje 
a stavební kultury Kadaňska, skutečnosti, které utvářejí jedinečný fyzický obraz tohoto životního prostoru. 

Problémové okruhy a konkrétní témata uvedené v analýze budou snáze řešitelné, bude-li spolu se zákonně 
stanoveným postupem v územně plánovacím procesu uplatňována: 

• koordinovaná a provázaná spolupráce všech zainteresovaných oborů (územní rozvoj, výstavba, 
památková péče, životní prostředí, doprava, ad.), 

• cílevědomá formulace zadání a kvalitní odborná oponentura rozvojových záměrů a projektů, 

• odpovídající přiměřená účast odborné a laické veřejnosti, obyvatel města. 

Předkládáme některé možné postupy, které se v některých jiných místech Čech a Moravy uplatňují jako 
běžná a nápomocná legislativní součást procesu, jehož cílem je vytvoření kvalitního životního prostoru: 

• vyhlašování ideových veřejných soutěží, vyhlašování ideových vyzvaných soutěží pro limitovaný okruh 
řešitelů, metodickou podporu a spolupráci poskytuje Česká komora architektů (www.cka.cc), 

• účast v soutěžích vyhlášených jiným zadavatelem (např.: www.cppbat.cz, www.europan-europe.com), 

• organizování krátkodobých pracovních nebo diskusních dílen (workshopů), přednášek, kolokvií aj., 

• spolupráce se školami architektury při ověřování konkrétních urbanistických a architektonických 
záměrů, které studenti zpracovávají pod odborným vedením v rámci semestrálních a diplomových 
prací, 

• spolupořádání, záštita letních dílen architektury, akce trvají cca 2-3 týdny, mají zajištěno odborné 
vedení, bývají doprovozené veřejnými akcemi (přednášky, průběžné a závěrečné prezentace, výstavy), 
aktuálně např.: http://symbiosis2004.webpark.cz. 
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Seznam použitých podkladů v kapitole Územní rozvoj, urbanismus, architektura 

Změna Územního plánu Kadaně číslo 2 - koncept, Zpracovatel: Ing.arch. Ivan Kaplan, Agora studio, 2001 

Zadání změny č.1 Územního plánu města, 1998 

Zadání změny č.2 Územního plánu města, 2002 

Urbanistická studie Kadaně a vybraných městských zón, Terplan a.s., 1994 

Souhrnný plán sanací a rekultivací, návrh postrekultivačního využití, varianta 255,00 mn.m., R-princip Most 
s.r.o., 2002 

Změna Územního plánu Kadaně číslo 1, pouze výkres Komplexní urbanistický návrh, M 1:5000, 2000, 
Zpracovatel: Ing.arch. Ivan Kaplan, Agora studio 

Program rozvoje Ústeckého kraje, aktualizace 2001 

Program regenerace MPR Kadaň, 2. aktualizace, Město Kadaň, Odbor výstavby, duben 2003 

 



I. Průzkumy a rozbory – I. Dopravní infrastruktura 

Strategický plán Kadaně 145 

I. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
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Díky své geografické poloze je Kadaň vlivem otevření západní hranice v 90. letech součástí aktivního 
prostoru silné mezinárodní osobní i nákladní dopravy, silniční i železniční. V podrobnějším pohledu tento 
globálně výhodný předpoklad znesnadňují především tyto skutečností: 

• vlivem založení palivo-energetických komplexů a vojenského prostoru v těsném sousedství města v 50. 
letech Kadaň ztratila podstatnou část svého přirozeného spádového území, dopravní propojenost 
města na vnitrostátní síť tím byla zásadně omezena, tento stav prakticky trvá dodnes, 

• radikální nárůst automobilové dopravy v posledních letech znamená nové nároky na strukturální a 
technicko kvalitu dopravní sítě, současný stav dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji je hodnocen jako 
nevyhovující (GPR), v případě Kadaně to platí zejména pro příměstské oblasti. 

 

 

Obrázek č. 24: Vývoj dopravní sítě Kadaně, porovnání stavu z roku 1950 a 2000 

 

1. Automobilová doprava 

1.1. Dopravní vztahy a komunikační síť 

Základní komunikační skelet města Kadaně a jejího spádového území tvoří: 

• modelově koncentrické uspořádání ulic s přirozeným směrováním radiál a tangent kolem historického 
jádra města, které v současnosti převážně plní funkci sběrných komunikací, 

• systém hlavních radiál plynule rozvíjejících historickou komunikační strukturu, tyto plní funkce tranzitních 
a sběrných komunikací, jedná se o: 

 - ulice Na Průtahu - Rokelská - stávající trasa II/224, 

 - ulice J.Švermy - Hřbitovní stávající trasa II/568, 

 - ulice kpt. Jaroše - Chomutovská - stávající trasa II/198 

• východní obchvat města pro převedení tranzitní a těžké nákladové dopravy mimo intravilán města, 
doposud realizovaný jen zčásti, jeho úplná realizace včetně vyřešení nového přemostění Ohře bude 
pro město znamenat kompletní vyloučení tranzitní dopravy, 

• navazující síť místních komunikací s funkcí obslužnou, s funkcí zklidněné pěší a obytné zóny a s funkcí 
nemotoristickou - pěší stezky, 

• silnice I/13 (E442) s dominantním významem pro ostatní sídla a oblasti v celé severočeské konurbaci, od 
Kadaně je v nejbližším místě vzdálená 4km a je s ní spojená silnicí II/224. V současné době probíhá 
projektová příprava k modernizaci I/13 v úseku Chomutov - Klášterec nad Ohří (spol. Mott MacDonald 
v 11/2003). Zkapacitnění sil. I/13 bylo studijně ověřeno ing. J.Vorlem. 4-pruhový profil má návrhovou šířku 
24,5 m (požadavek ŘSD ČR) a sleduje napojení Kadaně mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Kadaň a 
MÚK Nová Víska. Z rozborů a diskuse s autorem studie vyplývá, že navržené uspořádání MÚK ovlivnili 
poměrně komplikované místní podmínky a vestavěné inženýrské sítě. Sledované uspořádání nevyhovuje 
hlavním směrovým relacím ve prospěch Kadaně. 
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Silniční napojení významných měst v širším nebo blízkém okolí je snadné: Praha - 100km, Chomutov - 19km, 
Klášterec nad Ohří - 6km, Karlovy Vary - 40km. 

Základní komunikační síť neumožňuje v současné podobě výrazněji diferencovat trasy těžké nákladní 
dopravy. Přitom podíl této dopravy je podle dopravního zatížení setrvale vysoký ve všech vstupních 
profilech silnic II/568 a II/224 do města. 

 

 

Obrázek č. 25: Základní komunikační skelet okolí Kadaně 

 

Podle celostátního sčítání dopravy z r.2000 citujeme dopravní zatížení v charakteristických profilech 
komunikací: 

Tabulka č. 48: Dopravní zatížení v charakteristických profilech komunikací 

 osobní těžká celkem 

sil.II/224 - vstup do města - jih 3450 740 4257 

sil.II/224 - Na Průtahu - jih 4477 2306 6850 

sil.II/224 - vstup do města - západ 1857 3687 5633 

sil.II/568 - vstup do města - východ 4317 3405 7872 
 

Údaje představují průměr počtu vozidel v obou směrech za 24 hod 
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Index růstu dopravních výkonů vykazuje (Podle SSD-ČR) pro příslušný časový horizont a třídu silnice hodnoty: 

Tabulka č. 49: Index růstu dopravních výkonů 

období / třída silnice 2000/2010 2000/2025 2000/2030 

sil. I.tř. 1,3/1,69 1,3/1,96 1,3/2,00 

sil. II.tř. 1,27/1,58 1,27/1,73 1,27/1,74 

sil. III.tř. 1,23/1,48 1,23/1,53 1,23/1,5 
 

Praktická aplikace na základní komunikace města znamená cílově nárůst dopravních objemů o rámcově 
40% oproti uvedeným celkovým hodnotám pro rok 2000. 

Pro porovnání uvádíme celkové profilové hodnoty odvozené pro rok 2025 a komunikace I/13 a R/7: 

Tabulka č. 50: Odhad dopravních výkonů pro rok 2025 

R/7 x I/13 (MÚK - Nové Spořice)  

profil R/7 před MÚK - jižní rameno od Prahy 12800 

profil R/7 za MÚK - k Hoře sv. Šebestiána 11100 

profil I/13 - západní rameno ke Kadani 18170 

  

I/13 x II/224 (MÚK Kadaň)  

profil I/13 rameno od Chomutova 16177 

profil I/13 rameno od Klášterce nad Ohří 15501 

profil II/224 rameno od Kadaně 7100 

Údaje představují počet všech vozidel obousměrně za 24 hod 

Další vývoj růstu dopravních výkonů po roce 2030 představuje rámcově zvýšení o max 10-15%. 

1.2. Hraniční přechody 

V blízkosti Kadaně se nacházejí významné hraniční přechody Boží Dar - Oberwiesenthal, Vejprty - 
Bärenstein a Sv. Šebestián - Reitzenhain. 

V nejbližších Vejprtech jsou v současnosti otevřeny dva hraniční přechody silniční a železniční. Silniční 
přechod je v provozu pouze pro pěší, cyklisty a malé motocykly, železniční přechod operuje v rozsahu 
osobní přepravy. Dle posledních informací Městského úřadu ve Vejprtech je jednou z předních priorit 
rozšíření stávajícího silničního přechodu i pro motorová vozidla do 3,5t. Probíhá projektová příprava a 
otevření modernizovaného přechodu je otázkou několika měsíců. Dle materiálu „Hraniční přechody 
v Ústeckém kraji“ a poznatků z diskuse na Ředitelství silnic a dálnic ČR je třeba k problematice budoucí 
podoby hraničního přechodu Vejprty - Bärenstein konstatovat: 

• funkční klasifikace vymezuje hraniční přechod Vejprty pro cyklisty, motoristy a vozidla do hmotnosti 3,5t, 

• SRN (Bärenstein) je k problematice zásadně iniciativní, na straně ČR panuje značná zdrženlivost 
z důvodů - ochrany vodní nádrže Přísečnice před těžkou nákladní dopravou, složitosti technického 
řešení obchvatu (který je zahrnut v ÚP Vejprty) a jeho velké investiční náročnosti. 

Rozšíření hraničního přechodu ve Vejprtech chápeme jako významný vitalizační impuls jak pro město 
Vejprty, tak pro přilehlou oblast Krušných hor, včetně Kadaně. 

Využití sousedních přechodů (Boží Dar a Sv. Šebestián) s návazností dále na Chemnitz a Dresden je možno 
hodnotit v oboru dostupnosti z Kadaně jako přijatelné. 

1.3. Dojížďka obyvatelstva 

Spádování obyvatelstva v okolních obcích vykazuje aktivní saldo dojížďky. 
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Podle rozborů ekonomicky aktivní zaměstnanosti (EAZ) vykazuje spádová oblast obraty (bilance zahrnuje 
celou oblast chomutovského okresu. Vnějším pásmem se rozumí území vně hranice okresu Chomutov, tedy 
vazby k sousedním sídelním celkům, včetně např. Žatce až k Praze.): 

Tabulka č. 51: Dojížďka obyvatelstva 

 dojížďka vyjížďka 

celkově   

v rámci oblasti 4430 1730 

z vnějšího pásma 380 1000 

celkem 4810 2730 

   

v pravidelných cestách - každodenně  
(žáci, učni, studenti)  

  

v rámci oblasti 2800 + (730) = 3530 1220 + (290) = 1510 

z vnějšího pásma 150 + (100) = 250 290 + (100) = 390 

celkem 2950 + (830) = 3870 1510 + (390) = 1900 

obrat pravidelných cest celkem 3870 + 1900 = 5680 / den 

   

nejzatíženější relace:    

Klášterec nad Ohří – Kadaň 1380+(200) = 1580 460+(20) = 480 

Chomutov - Kadaň 680+(220) = 900 500+(200) = 700 
 

Gravitační efekt města Kadaně je prokazatelný v pásmu dostupnosti do 10 - 14 km od středu města. 

Ze směrů západ a jihovýchod dojíždí 20% a více EAZ, ve směru severovýchod dojíždí 10 -19,9% EAZ ( 
dostupnost do 10 km), z Chomutova (města) je dojížďka 5-9,9% EAZ. Vzdálenější partie - Vejprty, Jirkov a 
Podbořany (18 km a více) vykazují dojížďku do Kadaně na úrovni pod 5% EAZ. 

1.4. Doprava v klidu 

Problematika dopravy v klidu má v ÚP Kadaně koncepčně jasné závazné vymezení. Pro další rozvoj bude 
žádoucí upřesnit koncepci veřejných a hromadných parkovacích kapacit objemovými studiemi. Tyto 
studie poté vyhodnotit ve vazbě na charakter provozního pojetí komunikační sítě, podle izochron 
dostupnosti sledovaných cílů a atraktivit, a ve vazbě na provozní souvislosti a požadavky návštěvníků 
města. Aktuální pozornost je třeba věnovat území vymezené v ÚP Kadaně jako urbanisticky a 
architektonicky významné.  

1.5. Diskrétní rozvoj komunikační sítě 

Diskrétní rozvoj probíhá investičními vklady do úpravy vozovek, chodníků a parkovišť v saldu 6,5 - 7,5 mil 
ročně od r. 1998 do r. 2006. V takto vymezeném legislativním rámci je přirozeným důsledkem řešení 
především v technické rovině údržby stavebních objektů. Urbanistické a širší souvislosti nejsou ve vztahu 
k problematice dopravní infrastruktury sledovány v odpovídajícím rozsahu a ve svém důsledku 
nepředstavují koncepční rozvoj, který by měl nutně přinést inovační provozní, technické a materiálové 
podněty. Složitost limitujících faktorů naopak vyžaduje věnovat všem dílčím úpravám v parteru města 
velkou pozornost z hlediska celkového kultivačního vyznění a potenciálních rozvojových efektů. 
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Orientační objemy investic do dopravních staveb byly v minulosti uplatněny takto: 

Tabulka č. 52: Investice do dopravních staveb 

V letech 1998 - 2003 parkoviště 5,4 mil Kč 

 chodníky 6,15 mil Kč 

 vozovky 23,92 mil Kč 

   

Plán dopravních investic na rok 2004 6,5 mil Kč 

 rok 2005 7,0 mil Kč 

 rok 2006 7,5 mil Kč 

Zdroj: MěÚ Kadaň 

1.6. Závěry k silniční dopravě, motivace dalšího rozvoje 

Hlavní vnější impulsy nárůstu a orientace dopravních aktivit (současně i přínos při zlepšení úrovně 
dopravních vazeb) sledujeme takto:  

Připravovaná úprava silnice I/13 (do roku 2010) má principiální význam a určuje:  

• napojení sídel a přilehlých průmyslových zón, 

• rehabilitaci vedení silnice II/224 jako efektivní osy (spolu s II/223 ke státní  hranici ve Vejprtech a do 
Krušných hor), 

• polohu a uspořádání mimoúrovňových křižovatek (MÚK) a s tím související rozvojové a provozní možnosti 
v širokém prostoru předpolí města a města samotného. 

Koncepci stávajícího návrhu je třeba pozorně sledovat, případně optimalizovat a upřesnit co do počtu a 
typů MÚK, uspořádání vazeb, propojení k III/1981 a vnitřní síti předpolí Kadaně a Klášterce. Doporučujeme 
sledovat přímé napojení města i severním směrem na MÚK – Nová Víska s prostupem rekultivovanými 
plochami výsypek. 

Připravovaná přestavba silnice I/7 na R/7 do roku 2010 přinese západní obchvat Chomutova (z větší části 
již realizován) a MÚK u Března s napojením a posílením významu silnice II/568. 

Úprava R/7 je ústředním prvkem Globálního plánu revitalizace Ústeckého kraje. Vládní podpora 
rozvojovým záměrům kraje i zainteresovanost města Žatce pro vlastní rozvoj (průmyslová zóna Triangle) jsou 
zárukou realizace 4-pruhového profilu do r. 2010. 

V celkové stavbě komunikační sítě má dominantní význam východní obchvat pro převedení těžké 
nákladní dopravy. Sledovaná koncepce daná UPD se jeví jako jednoznačná podle první etapy (spojení 
Třmeňák (Piegelhof) – Za Hřbitovem). Další průběh podél navrhujeme uvažovat (variantně k současně 
navrhovanému v UPD) podél železniční vlečky k Tušimicím s tím, že trasa je odkloněna k přemostění Ohře a 
vede mezi Hradcem a Novou Vískou u Rokle k průsečíku silnic II/224 a II/225. Záměr podle předběžných 
rozborů představuje: 

• zcela novou kvalitu pro celý funkční koridor, rozvoj Tušimic a širší návaznosti,  

• efekt doplnění obvodové komunikace kolem Nechranické nádrže, 

• převedení zátěže II/224 na II/568 na levém břehu mimo vnitřní prostor Želinského meandru, 

• přínos pro ochranu budoucí CHKO Střední Poohří, 

• směrově přirozené napojení obcí v Mikroregionu Radonicko na novou komunikaci k městu a k silnicím 
I/13 a II/568. 

Ostatní komunikační síť sledovaného funkčního koridoru je přijatelným základem pro další provozní využití a 
rozvoj i v dlouhodobé perspektivě. 

Rozvoj sousedních sídel a jejich mezilehlých prostorů vyžaduje cílevědomě zlepšovat úroveň vzájemných 
dopravních spojení. Sídla spolu s významnými pracovišti a přírodními fenomény (včetně výsypek) chápeme 
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jako soustavu potenciálů a dopravních vazeb v tzv. integračním pásu (viz též kapitola H.3 Závěry a 
doporučení k územnímu vývoji) Kadaně – od I/13 a Klášterce až po Nechranickou nádrž a další návaznosti 
silnic II/568 na Březno. Koridor podélně doprovází řeka Ohře, na severu pás výsypek a na jihu pás krajiny 
s venkovským osídlením. Hlavním tématem provozní optimalizace jsou silnice II/224 a II/568. Koridor dále 
vymezuje silnice třetí třídy a účelové komunikace po obvodu důlní činnosti. 

Poznámka: Investice do silnic II. třídy jsou zatím financovány z fondu dopravní infrastruktury. Přechodem 
kompetencí vystupuje nově otázka přiměřených zdrojů pro financování náročnějších úprav. 

Dobře rozvinutá komunikační síť v zastavěném prostoru Kadaně je poměrně volně vložena mezi zástavbu. 
S tím souvisí problémy s organizací pouličních provozů. Řešení vyžaduje cílevědomé a vhodné zahuštění 
zástavby, dotvoření pohybové osnovy a celkovou kultivaci městského parteru. Uvedené závislé faktory 
(zástavba a dispozice městského parteru včetně řešení veřejné zeleně) není možno řešit odděleně. To platí 
především pro trasy a úseky sběrných komunikací města, u kterých je třeba dodržet odpovídající profil pro 
zajištění bezpečnosti a provozní kapacity hlavního dopravního prostoru. V případě objektů přilehlých ke 
sběrným komunikacím bude nutno lokálně přešetřit úroveň řešení v obou přilehlých plánech parteru a 
podle konkrétních požadavků (pěšího provozu a dopravy v klidu) bude třeba hledat celkově vyvážené 
řešení. Snaha o řešení zmíněných nedostatků je patrná z aktuálně řešeného projektu úprav ulice Na 
Průtahu, Rokelská. Zásadní úpravy vyžaduje rovněž komplexní napojení sledovaných průmyslových zón, 
především Královský Vrch. Připomínáme, že stávající UPD neřeší zapojení této průmyslové zóny do 
celoměstské koncepce regulace provozu nákladní dopravy. 

Vývoj by měl posílit pružnost a bezpečnost napojení komunikační  osnovy na magistrálu I/13, ke Krušným 
horám, k rekreačnímu zázemí města a státní hranici. 

Územní plán naplnil v oboru dopravy (v pohybu i klidu) požadovaných příslušných zadání. 

2. Železniční doprava 

Železniční tratě v řešeném i širším území jsou systémově vymezeny a stabilizovány. V oboru tratí č.140 (Ústí 
nad Labem - Cheb), č.164 (Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice), č.165 (Vilémov u Kadaně - Kadaňský 
Rohozec), č.160 (Žatec - Plzeň) a č.120 (Praha -  Chomutov) není uvažována žádná přeložka nebo 
doplňující trať.  

Železniční dvoukolejná č.140 (Ústí nad Labem - Cheb) byla jako významná součást dráhy celostátní 
zařazena do výčtu drah evropského železničního systému (podle sdělení Vlády ČR ze dne 25.2. 2004 a 
111/04 Sb.). Konkrétně jde o zařazení do doplňkové sítě TINA tratí mezinárodního významu, pro které EU 
vymezila program do roku 2015. Na trati č.140 je předpokládána optimalizace, která prakticky znamená 
parametrickou úpravu pro dosažení rychlosti 120 km/hod (pro osobní i nákladní dopravu). Související 
podmínkou je doplnění elektrizace tratě v úseku Kadaň - Karlovy Vary. V rámci řešeného území nejsou 
pravděpodobné další územní nároky vlivem korekce vedení tratě. 

V provozní sféře je významné, že bude dosaženo rychlé vazby na Karlovy Vary a na připravované další 
návaznosti v rámci příhraniční spolupráce mezi SRN a ČR. 

Trať č.164 (Kadaň - Vilémov - Kaštice) zůstává jednokolejná a neelektrifikovaná jako regionální dráha. 
Celostátní koncepce sleduje regionální tratě nerušit, ale udržovat. Výraznější úpravy se nepředpokládají, 
případně mohou být podle požadavků města posuzovány separátně. 

Přímé železniční napojení Kadaně podobně jako sousedních správních oblastí (Chomutov, Most, Louny) na 
Prahu je především časově nevyhovující. 

Úvahy či požadavky na doplnění úseku původní Bušťehradské dráhy přerušené důlní činností nejsou 
aktuální a perspektivně jsou z hlediska celkové koncepce MD-ČR nepravděpodobné. 

Vlečkové kolejiště je délkově značně rozsáhlé a svým průběhem vč. násypových figur ovlivňuje uspořádání 
města. V této souvislosti by perspektivní redukce rozsahu vlečkových kolejí byla příznivá. V každém případě 
bude nutno upřesnit a lokálně upravit vzájemné prostorové vztahy s místními komunikacemi (např. přejezd 
a viadukt přes silnici sil.III/1981 atp). 

Otevřenou otázkou je potenciální možnost využití vlečkových kolejí pro osobní dopravu (pravidelnou, 
rekreační nebo nekonvenční). Vlastní průběh a uspořádání tras ovšem nevykazuje zvláštní urbanistické a 
užitné kvality. 

V rámci mezinárodního projektu Euro - Cesty je v současné době ověřována možnost realizace 
(zpracována studie proveditelnosti) nové 23 km dlouhé trati Žatec - Most přes nově zřizované průmyslové 
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zóny Triangle (363 ha) a Joseph (80ha) mezi oběma městy. Trasa bude integrována do stávajícího systému 
městské a meziměstské dopravy a počítá rovněž s obnovou přeshraničního železničního spojení Most - 
Moldava v Krušných Horách - Holzhau - Freiberg v Sasku. Typologicky se jedná o kolejový systém TramTrain, 
tj. kombinaci tramvajového a železničního provozu. Vzdálenost Žatec - Most souprava urazí za 33 min, 
interval spojů ve špičce se předpokládá 15 min. Zahájení provozu je plánováno na rok 2011. 

3. Hromadná doprava 

Koncepčně upravené schéma autobusových linek MHD (podle návrhu Odboru dopravy při MěÚ Kadaň 
z roku 2003) vyjadřuje - polohováním zastávek a režimem dvou linek - současné odpovídající možnosti 
řešení. Zachován zůstane zřejmě i zvláštní režim autobusových spojů ve vztahu k nástupním prostorům 
elektráren Prunéřov a Tušimice. 

Výhledově by měla hromadná doprava provozně reagovat na nová pracoviště v předpolích města 
(průmyslové zóny Verne a Královský vrch) a na sledované vitalizační impulsy rozvoje města. Reálně lze 
očekávat i výrazně odlišné a netradiční vstupy pro formulaci provozního řešení městské hromadné 
dopravy. Aby se MHD mohla stát iniciační složkou provozního rozvoje města, je tomu nutno přizpůsobit 
odpovídající funkční úroveň systému, zejména kvalitu intervalu.  

4. Pěší a cyklistická doprava 

Koncepce prezentovaná v ÚP města je celkově a rozvojově vyhovující. Navržená báze umožňuje 
interpretovat vhodné a atraktivní provozní využití pro základní vnitroměstské potřeby i v rámci rekreace i 
cestovního ruchu. Aktuální je potřeba studijní práce na motivačním a propagačním modelu. Pro potřeby 
současného stavu je třeba doporučit případné posouzení lokálně nevyhovujících závad a aktivní prosazení 
jejich zásadního zlepšení (oddělené jízdní pruhy na hlavních komunikacích, stání pro kola atd.). Společný 
postup přípravy s Kláštercem nad Ohří (rámec návazností na rozvojové aktivity obou měst) je potřebný a 
oboustranně výhodný. 

Záměr propojení Klášterce nad Ohří a Kadaně v prostoru podél Ohře vnímáme jako významný vitalizační 
impuls a doporučujeme jeho další rozvoj orientovaný na připojení průmyslových zón a venkovského zázemí 
po obou březích Ohře - Hradec, Pětipeská pánev. 

5. Vodní doprava 

V současné době není veřejná vodní doprava na Kadaňsku provozována. V návrhu ÚP není zastoupena. 

Rozvoj by měl vodní dopravu sledovat jak na relaci ke Klášterci nad Ohří (vodní dílo Kadaňský stupeň), tak 
v rámci Nechranické nádrže jako součást nabízených služeb a programů (pravidelných i vyžádaných) pro 
obyvatele a návštěvníky města. 

6. Letecká doprava 

Letecká doprava je v návrhu ÚP města zahrnuta doporučením heliportu na území bývalých kasáren. 
Doporučujeme posoudit a vyhodnotit lokalizaci v rámci areálu nemocnice. Vzdálenost nejbližšího 
dopravního letiště v Karlových Varech je cca 50 km, nejbližší veřejné letiště je v Chomutově - Pesvicích. 

Další pozici víceúčelového (např. balónové létání) letiště doporučujeme sledovat v rámci perspektivního 
využití rekultivovaných ploch mezi Kadaní a Chomutovem. 

7. Plochy výsypek a rekultivací 

Postupně rekultivované plochy po důlní činnosti vnímáme jako novou krajinu, která bude využita a 
osídlena. 

Možnosti a způsoby mohou mít škálu scénářů. Z dopravního hlediska konstatujeme, že: 

• oblast je dopravně vymezena obvodovými komunikacemi s návaznostmi na přilehlá území 

• území je možno považovat za dopravně členěné a částečně sofistikované. Situační a výškopisné 
poměry jsou výchozím podkladem pro studijní rozvahy a modely. Vedle tradičního využití - pro turistiku, 
cyklistiku a pro trvalý či dočasný pobyt - přicházejí v úvahu i další netradiční funkce doprovázené 
odpovídající obslužnou dopravou. 
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1. Základní informace 

Město Kadaň je téměř kompletně vybaveno soustavou obslužných systémů technické infrastruktury. 
Přítomny a plně vyvinuty jsou systémy hmotové, energetické, i systémy pro přenos informací. Hmotové 
systémy funkčně zabezpečují zdroje a přepravu hmot. V území je plně funkční vnější vodárenský systém, 
kanalizační soustava s vlastní biologicko-mechanickou čistící stanicí, dobudován je integrovaný systém 
hospodaření s tuhými komunálními a domovními odpady. 

Vodní toky a vodní nádrže jsou dalším atributem, které dotvářejí obslužné kvality území. Jižní okraj sídla 
vytváří významný vodohospodářský tok, řeka Ohře s levobřežními a pravobřežními přítoky a jihovýchodně 
položená významná údolní vodní nádrž Nechranice.  

Energetické potřeby sídelního útvaru zabezpečují systémy elektrizační soustavy, energetického plynu a 
dvoustupňová soustava centralizovaného zásobování teplem (CZT). Tento vícecestný systém plně saturuje 
sídlo elektrickou energií, zemním plynem a odpadním teplem z tepelné elektrárny ETU II (Tušimice II)  

Systémy nejsou dosud vzájemně převoditelné (zastupitelné ve svých funkcích), ale umožňují toto řešení do 
budoucna (např. budováním záložních kogeneračních jednotek s konverzí zemního plynu na teplo a 
elektrickou energii, případně zapojením obnovitelných energetických zdrojů). 

Přenos informací především zabezpečuje telekomunikační systém s pevnou sítí metalických a optických 
kabelů, dvěma digitálními automatickými ústřednami pro místní telefonní obvody (MTO) a uzlovou digitální 
stanicí (UTU) uzlového telefonního obvodu. Na území jsou dále přítomni další operátoři: Eurotel, T-mobil, kteří 
zabezpečují přenos informací pro uživatele mobilních telefonů. České radiokomunikace nad územím 
města mají umístěny trasy paprsků směrového vysílání. Tyto radioreléové trasy jsou svými spodními okraji 
Fresnerových zón mimo dosah zástavby. 

Severní předpolí města Kadaně tvoří obce Prunéřov a Vernéřov. Ty jsou vy baveny obslužnými systémy T.I. 
jen částečně a i přítomný obslužný systém nezahrnuje celý intravilán obcí. Obce jsou částečně napojeny 
na vnější vodárenskou soustavu, soustavné odvodnění není vybudováno zcela a odpadní vody jsou 
zneškodňovány převážně lokálně. Hlavní přírodní drenáží obcí je Prunéřovský potok, který je levobřežním 
přítokem řeky Ohře. Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady zatím plně nenavazuje na 
budovaný systém města Kadaně a je založen zatím na sběru směsného odpadu a jeho odvozu na 
zabezpeč. skládku.  

Energetické potřeby obce jsou zabezpečovány distribucí elektrické energie z rozvodny Vernéřov. 
Energetický plyn (zemní plyn) je v území přítomen vedením vysokotlaké plynovodní soustavy. Plyn je 
využíván dosud jen pro průmyslové odběry, středotlaká síť pro komunální odběry není realizována.  

V obcích je vybudována přenosová síť Českého Telecomu MTO Kadaň – střed. Obdobně jako v Kadani 
jsou v území přítomny systémy přenosů mobilních operátorů Eurotelu, T-Mobilu a Českého Mobilu.  

Na pravém břehu řeky Ohře jsou lokalizovány obce, které vytvářejí jižní předpolí Kadaně. Jsou to obce 
Brodce, Meziříčí, Zásada, Pokutice, Kadaňská Jeseň, Uhošťany a Zvoníčkov. Centralizované systémy 
technické infrastruktury v tomto území jsou zastoupeny (pouze v některých obcích) vodovodním systémem, 
část obcí má vlastní odvodňovací soustavy, především splaškových odpadních vod (Kadaňská Jeseň, 
Uhošťany), obce jsou napojeny na integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady města Kadaně. 
Přirozenou drenáží tohoto jižního předpolí Kadaně jsou pravobřežní přítoky řeky Ohře, potoky Poninský a 
Uhošťanský a další menší bezejmenné vodoteče. 

Elektrizační soustava je zastoupena VN napájecími linkami 22 kV a soustavami spotřebitelskými 0,4 kV. 
Ostatní energetické potřeby v tomto území zabezpečují tuhá fosilní paliva. Část území je vybavena 
přenosovou sítí Telecomu úrovně MTO (Kadaň VKB, MTÚ Klášterec nad Ohří). 

Přenosové trasy směrového vysílání Českých radiokomunikací nejsou nad touto části území umístěny.  

2. Hmotové systémy 

2.1. Zásobování sídla pitnou a užitkovou vodou  

Vodárenská soustava města Kadaně je součástí podkrušnohorského vodárenského systému Přísečnice. 
Hlavním zdrojem surové vody této skupiny je vodárenská nádrž Přísečnice (objem cca 50 mil m3). Nádrž je 
součástí chráněné krajinné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krušné hory (chráněná oblast byla 
vyhlášena nařízením vlády ČSR č. 10/1979 o celkové rozloze 1.460 km2). Odebíraná surová povrchová voda 
je upravována v úpravně vody Hradiště (kapacita úpravy je 1050 l . s) s vodojemem 600 m3. Tento zdroj 
napájí především vodárenskou skupinu, která zabezpečuje distribuci pitné vody pro města Kadaň, 



I. Průzkumy a rozbory – J. Technická infrastruktura 

Strategický plán Kadaně 155 

Klášterec nad Ohří a Chomutov. Vodárenský systém Přísečnice má předpoklady zabezpečit budoucí rozvoj 
sídla i jeho místních částí na severním i jižním předpolí. Vlastní vodárenská přenosová soustava pro město 
Kadaň je rozdělena do tří tlakových pásem (intravilán města je rozložen v rozmezí kót geodetického 
převýšení terénu od hodnot ca 290,00 m n.m. až k hodnotám 340,00 m n.m.): 

• horní pásmo, s řídícím zemním vodojemem; 1 x 650 m3 s úrovní maximální a minimální hladiny 
399,00/394,00 m n. m.  

• střední pásmo, s VDJ  2 x 150 m3; s hladinami 363,00/359,00 m n. m.  

• dolní pásmo, s VDJ 2 x 2000 m3 + 2000 m3; s hladinami 353,00/348,00 m n. m.  

Celý intravilán sídla je zásobován vodou gravitací z akumulačních prostorů zemních vodojemů příslušných 
tlakových pásem. 

Hlavní zásobní přivaděč z VDJ horního pásma je páteřní řad DN 200 mm, z vodojemů středního pásma 
přivaděč DN 175 mm a z vodojemů dolního pásma přivaděče DN 400 mm, DN 200 a DN 300 mm. Dolní 
pásmo napájí přivaděčem  DN 250 a DN 500 elektrárnu Tušimice II, důl Nástup (odpadají odběry elektrárny 
Tušimice I, která je zrušena) a  skleníkový kombinát. Na přivaděč DN 500 mm dolního pásma je dále 
vybudováno propojení potrubím DN 400 mm s vodárenskou mikrosoustavou Krásný Dvoreček na jižním 
předpolí města Kadaně (pravý břeh řeky Ohře). 

Severní předpolí města, obce Prunéřov a Nová Víska jsou samostatně napojeny na vodárenskou soustavu 
Přísečnice. Elektrárny Prunéřov (EPRU I a II) a Tušimice (ETU II) jsou vybaveny ještě vlastními užitkovými  
(průmyslovými) rozvody. Zájmové území jižního předpolí, obce Kadaňská Jeseň, Uhošťany, Pokutice, 
Zvoníčkov, Krásný Dvoreček jsou napojeny na vodárenskou soustavu města Kadaně, spodní tlakové pásmo 
a další zdroje podzemní vody ve Zvoníčkově a Krásném Dvorečku. Vodárenská mikrosoustava pro tyto 
obce kromě vlastních zdrojů, propojení s vodárenskou soustavou Kadaň má i vlastní akumulační prostory, 
podzemní vodojemy v Krásném Dvorečku (50 m3 + 2 x 650 m3), v Uhošťanech (50 m3) a Kadaňské Jeseni 
(250 m3). Ostatní lokality jižního předpolí (Brodce, Meziříčí, Zásada) nejsou napojeny na centrální 
zásobování pitnou vodou a využívají lokální zdroje a i budoucí rozšířené odběry mohou být těmito zdroji 
saturovány (nutno hygienicky zabezpečit, ověřit jejich kvalitu a vydatnost).  

Zásobní sítě (trubní vedení, manipulační části) jsou v dobrém technickém stavu, průběžná rekonstrukce a 
náhrada dílčích částí za vedení s větší kapacitou udržují dobrý stav a zabezpečují plynulé zásobování sídla. 
Zásobní systém trubní sítě všech tří tlakových pásem v Kadani zabezpečuje současně dopravu potřebného 
množství požární vody, tj. pro komunální části sídla, okrsky pro bydlení, vybavenost, drobných výrobních 
provozoven (smíšené zóny), komerci je počítán jeden současný požár s odběrem pro vnější zásah dvěma 
proudy, tj. 2 x 6,7 l . s-1 a vnitřní zásah dvěma hydranty DN 50, to je 2 x 3,0 l . s-1, celkem cca 20 l . s-1. 
Průmyslové závody mají vybudovány své vlastní protipožární systémy, které zahrnují i soustavy pro hašení 
vodou. Vybudované akumulace plně zabezpečují nerovnoměrnost odběrů v síti a mají značnou kapacitní 
reservu. S ohledem na podstatný pokles specifických odběrů v devadesátých letech minulého století jsou 
vybudované akumulační prostory značně předimenzovány a plně pokryjí i budoucí nárůst. Současné 
odběrové charakteristiky dle provozovatele zařízení (SVAK) činí: Qm = 75,0 l . s-1, tj. 6.480 m3 . d-1. Potřebná 
provozní akumulace je 3.888,0 m3 za den, současný stav vybudovaných akumulačních prostorů je 6.950 m3. 

Problémové okruhy: 

• zabezpečit zásobní síť pro celý intravilán obcí Prunéřov a Vernéřov, 

• postupně uskutečňovat výměnu trubních vedení v historické části města, fyzicky dožité a dimensí 
nevyhovující uliční větve nahradit dimensemi DN 100  z PVC nebo ocelolitinových trub, 

• v obcích jižního předpolí, kde není vybudovaný systém zásobování, hygienicky zabezpečit lokální zdroje 
a ověřit kvalitu a množství odebírané pitné vody,  

• ve vlastní sídelní části města Kadaně bude nutné do budoucna posílit kapacitu akumulačních prostorů 
ve středním tlakovém pásmu 

2.2. Odvodnění sídla 

Území města Kadaně je odvodňováno jednotnou soustavnou gravitační kanalizační sítí s vlastní čistírnou 
mechanicko-biologickou splaškových odpadních vod. Území je dále drénováno přirozenými toky, 
Prunéřovským potokem na západním okraji intravilánu, Bystřickým potokem na východním okraji území a 
na jihu nejvýznamnějším tokem, řekou Ohře. Přirozenými drenážemi území obcí jižního předpolí Kadaně 
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(pravý břeh Ohře) jsou vodoteče Poninský potok a potok Uhošťanský a několik občasných bezejmenných 
vodotečí. 

Jednotná kanalizační soustava odvádí odpadní vody z celého intravilánu gravitací směrem jihovýchodním 
do biologicko-mechanické čistírny. Odvodňovací soustava má dva kmenové sběrače: úchytný sběrač, 
kmenová stoka „A“ je situována na jižním okraji sídla, rovnoběžně s levým břehem řeky Ohře, odvodňuje 
centrální a jihozápadní část města. Odlehčovací komory jsou zaústěny přímo do souběžné vodoteče.  

Sběrač „B“ probíhá směrem severojižním v ulici Koželužské a je zaústěn do úchytného sběrače „A“ a 
společně zaústěn do ČOV na jižním okraji sídla. Tato kmenová stoka odvodňuje především novou sídlištní 
zástavbu nad centrální historickou části města a jihovýchodní okraj sídla.  

Stávající biologicko-mechanická čistírna (ČOV) je umístěna na levém břehu řeky Ohře v prostoru za 
železničním mostem. V 90. letech byla rekonstruována, rozšířeno kalové hospodářství, její současná 
kapacita je 30.000 E.O. (ekvivalentní osoby). Tato kapacita plně saturuje současný stav a má kapacitní 
rezervu i pro budoucí zvýšené přítoky. Po roce 2005 se počítá s intenzifikací jejího provozu a s budováním 
dalšího biologického stupně (denitrifikace a odstraňování fosforu) a případného bioreaktoru, který bude 
metanovou fermentací exploatovat z kalů bioplyn, jež zabezpečí energetické nároky celého provozu ČOV. 
Pro zásobování kalového hospodářství lze v budoucnu využít čerstvých biologických kalů z nově 
budovaných zonálních čistíren v místních částech jižního a severního předpolí. 

Stávající gravitační síť plně pokrývá, odvodňuje území intravilánu, je v dobrém technickém stavu, některé 
úseky jsou postupně rekonstruovány a nahrazovány novými (PVC, železobeton) a trubními částmi s větší 
kapacitou. Odvodňovací soustava sídla umožňuje zaústění dalších odtoků (vlivem další budoucí 
urbanizace) s případnou lokální úpravou kapacity uličních větví. 

Severní předpolí sídla, obce Prunéřov a Vernéřov nemají vybudované soustavné odvodnění, dešťové 
odpadní vody jsou buď přímo vsakovány, nebo odváděny po povrchu území. Splaškové odpadní vody 
jsou částečně odváděny dílčími trubními větvemi do centrální kanalizační soustavy města Kadaně. Vlastní 
soustavnou kanalizační síť má vybudovánu ve svém areálu EPRU II s vlastní biologicko-mechanickou ČOV. 
Obdobně průmyslový areál ETU II má vlastní kanalizační síť oddílnou, splaškové odpadní vody zaúsťuje do 
ČOV města Kadaně.  

Na pravém břehu řeky Ohře, v jižním předpolí města Kadaně, má pouze obec Kadaňská Jeseň část 
intravilánu odvodněno splaškovou kanalizací s vlastní ČOV (biologicko mechanická ČOV VHS 2 pro 150 
E.O.) Ostatní obce kanalizační soustavy nemají, odpadní vody splaškové zneškodňují lokálně, dešťové 
odpadní vody jsou převážně vsakovány, případně odváděny po povrchu území mimo intravilán obcí. 

Pokud bude v místních částech jižního a severního předpolí trvat současný stav, kdy pouze částečně 
mechanicky předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do lokálních vodotečí, přirozená dekompozice 
biologického znečištění odčerpává veškerý volný kyslík v těchto potočních vodách, dojde navíc k narušení 
přirozených společenstev fauny a flory. Negativní důsledky se projeví i v kvalitě vody řeky Ohře. Je třeba 
hledat místní, krajské, státní prostředky i prostředky z některých strukturálních fondů EU k urychlené realizaci 
těchto zařízení, případně zapojit i privátní organizace, zakládat účelová sdružení se zaměřením na 
budování těchto součástí technické vybavenosti. 

Problémové okruhy: 

• vybudovat další biologický stupeň v centrální ČOV v sídle, a to denitrifikační a na odstranění 
přebytečného fosforu, 

• obce jižního i severního předpolí postupně vybavit oddílnou kanalizační sítí a biologicko-mechanickými 
monoblokovými ČOV. 

2.3. Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady  

Město Kadaň má vybudovánu základní strukturu integrovaného systému hospodaření s tuhými komunálními 
a domovními odpady. Garantem tohoto systému a smluvním partnerem je podnik Technické služby města 
Kadaně.  

Postupně je realizováno primární třídění a ukládání komponentů do samostatných nádob na sběrných 
stanovištích. Separované druhotné suroviny jsou dotřiďovány ve vybudovaném recyklačním dvoře, 
paketovány a vraceny zpět do původních nebo nových (na zpracovávání druhotných surovin založených) 
výrobních technologií.  
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Nebezpečné látky jsou shromažďovány v recyklačním dvoře v zabezpečených nádobách a předávány 
k zneškodnění privátním profesionálním firmám. Separované biosložky jsou odváženy a kompostovány na 
kompostové deponii u skládky na bývalém odkališti ETU I. 

Ostatní komponenty TKO a TDO, především feromagnetické kovy jsou sbírány v pravidelných periodách do 
objemných nádob, obsahově objemné složky jsou shromažďovány do přistavených velkoobjemových 
kontejnerů.  

Netříděný odpad a zbytky po separaci jsou ukládány do sběrných nádob směsného odpadu a ukládány 
na řízené skládky, v nejbližším okolí jsou to odkaliště bývalé ETU I, případně řízená skládka v Českých 
Hamrech.  

V sídle jsou postupně budována sběrná stanoviště pro separovaný sběr, celkový počet stanovišť je 51, 
celková „produkce“ tuhých odpadů sídla  za r. 2003 je 7.936,8 t . r-1, tj. 440 kg . os-1 . r-1, z toho odpadů 
domovních bylo „vyprodukováno“ cca 5.500 t . r-1., tj. 300,0 kg. os-1. r-1.  

Divoké skládky v celém zájmovém území sídla jsou uzavřeny a postupně likvidovány. Převážně jsou a 
budou rozebírány a uloženy na řízenou skládku v ETU I.  Rozsáhlejší divoké skládky budou rekultivovány lesní, 
případně zemědělskou rekultivací. 

Zaváděný integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady má založenu funkční strukturu ve vlastním sídle 
Kadani, perspektivně se počítá s jejím dalším rozšiřováním a uplatněním i ve všech místních částech. Při 
uplatňování primárního třídění komponentů je šance 30 - 40 % objemu domovních odpadů recyklovat a 
zpětně uplatnit jako druhotné suroviny. Současně je šance separovat biologické složky, kompostovat je, 
případně s čerstvými biologickými kaly použít v bioreaktoru jako zdroj pro vývin bioplynu. Vyhnilá hmota 
z obou technologií je velice vhodný a hodnotný fertilizační materiál. 

Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady není doposud plně rozvinut a důsledně uplatňován ve 
vlastním sídle a především v místních částech. Opožděná realizace plně funkčního integrovaného systému 
s plně fungující primární separací dále využitelných komponentů, to je převážná část směsného odpadu, 
bude v plné objemové hodnotě ukládána na řízenou skládku v Tušimicích, její životnost se krátí a ukládané 
netříděné odpady do budoucna jsou vážným ekologickým nebezpečím (exhalace bioplynu, toxické 
výluhy, nebezpečí kontaminace podzemních vod...). 

2.4. Vodní toky a nádrže  

Město Kadaň a jeho místní části jsou součástí povodí řeky Ohře. Řeka na jižním okraji sídla tvoří významný 
urbanogenní prvek, má podstatný vodohospodářský význam, plní hydrologické funkce spolu s nádržemi 
Kadaňský stupeň a údolní nádrží Nechranice je významným zázemím pro příměstskou rekreaci místních 
obyvatel, vodní sporty, rybaření, má positivní mikroklimatický vliv, umožňuje zemědělské závlahy, 
průmyslové odběry, je zdrojem energie. Spolu se svými přítoky a zmíněnými vodními nádržemi vytváří 
skupinu významných prvků lokálních a regionálních systémů ekologické stability. Povrchovou vodu z nádrží 
Kadaňský stupeň a Nechranice lze po mechanickém předčištění v budoucnu využít i jako zdroje vody pro 
užitkový vodovod města. 

Na řece Ohři, těsně před sídlem, je jezovým tělesem vytvořena vodní nádrž Kadaňský stupeň (2,6 mil. m3) a 
pod sídlem ve směru toku, je vybudována údolní nádrž Nechranice (272,4 mil. m3 vody). Vedle zmíněných 
funkcí mají obě vodní díla význam vodohospodářský jako významné retence přívalových vod, možnost 
regulace odtoků a hospodaření s vodou. Touto regulací zabezpečuje i ochranu území pod nádrží proti 
účinkům záplav. 

Levostranné přítoky Ohře v dané oblasti jsou potoky Prunéřovský (místně zvaný Bobřák) a Bystřický 
(původně Prunéřovský, dnes někdy nesprávně zvaný Kadaňský). Přímo do Nechranické nádrže, na levém 
břehu je zaústěn potok Lužický. 

Pravobřežní část území je odvodňována potoky Uhošťanským a Poninským a dalšími bezejmennými, 
převážně občasnými vodními toky. 

Místní vodoteče, pravobřežní i levobřežní přítoky řeky Ohře, mají znečištěná koryta, mnohde je necitlivě 
uměle upraven jejich původní meandrovitý tok (Prunéřovský, Bystřický, Lužický potok). Kvalita vody je 
znehodnocována vypouštěnými, nedostatečně čištěnými splaškovými odpadními vodami.  

V místních částech jižního předpolí Kadaně nejsou udržovány, případně obnovovány lokální drobné vodní 
nádrže. Lze je využít nejen jako významný urbanogenní element, mohou plnit i významnou funkci retenční, 
retardační pro odtoky povrchových vod, mají vliv mikroklimatický, krajinný, estetický a ekologický. 
V lokalitách bez centralizovaného vnějšího vodárenského systému (Brodce, Meziříčí, Zásada) tyto nádrže 
mohou plnit funkci zdroje požární vody. 
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Současní správci a vlastníci 
vodovod, kanalizace: Severočeská vodárenská, a.s., Teplice - vlastník 
 Severočeské vodovody a kanalizace - provozovatel 
vodní toky a nádrže, potoky: Povodí Ohře, a.s., Chomutov 
 Meliorační správy 
 České lesy  
 

Tabulka č. 53: Základní charakteristiky řeky Ohře 

č. hydrologického povodí 1 – 13- 02 – 121 

plocha povodí 3.590,2 km2 

průměrný průtok 30,76 m3 . s-1 

třída jakosti povrch.vody  

kyslíkový režim  III* 

doplňující chem. znečištění V* 

chemická reakce vody (pH) III* 

těžké kovy III* 

biolog, a mikrobiol. znečištění III* 

* viz Tabulka č. 54 

Tabulka č. 54: Třídy jakostí povrchových vod 

velmi čistá voda I 

čistá voda II 

znečištění voda III 

silně znečištěná voda IV 

velmi silně znečištěná voda V 
 

Problémové okruhy: 

• zabezpečit čistotu povrchových vod, účinně čistit především splaškové odpadní vody, 

• postupně obnovovat přírodní funkci drobných vodotečí (pravobřežní i levobřežní přítoky řeky Ohře) tak, 
aby plnohodnotně zabezpečovaly funkci lokálních biokoridorů, případně prvků v území, 

• vytvářet podmínky pro účinné vsakování atmosférických srážek, jejich retardaci v území a pomalý 
povrchový odtok, v obcích severního a jižního předpolí postupně obnovovat původní drobné vodní 
nádrže, též jako významný urbanogenní a ekologický element. 

 

3. Energetické zabezpečení sídla 

3.1. Charakteristika energetického zabezpečení  

Sídelní útvar Kadaň, jeho energetické potřeby, jsou zabezpečovány vícecestnou energetickou soustavou. 
Město je připojeno na elektrizační síť, napájecími vedeními vn 22,0 kV a spotřební sítí 0,4 kV, teplo je 
distribuováno dvoustupňovou přenosovou tepelnou sítí CZT (centralizační zásobování teplem) z ETU II 
(elektrárna Tušimice II). Dalším energetickým zdrojem je zemní plyn, který je v sídla distribuován třístupňovou 
plynovodní sítí.  

Všechna energetická zařízení jsou v dobrém technickém a provozním stavu, mají dostatečnou kapacitu 
zdrojů, přenosů i převodů pro současné i budoucí odběry. 
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Disponibilní energetické systémy 

EE - elektrická energie 
zdroj: R. Vernéřov 
přenosová soustava: vn 22 kV a TS 22/0,4 
 nn 0,4 kV 
 vrchní a kabelová vedení 
charakter: silný zdroj 
  
EP - energetický (zemní) plyn 
zdroj: tranzitní vedení VN DN 500 
 napájecí vn přípojné vedení DN 150, RS (2x) 
 vysokotlak - středotlak / nízkotlak 
přenosová soustava: STL a NTL - zásobní síť 
charakter: silný zdroj 
  
CZT - centralizované zásobování teplem 
zdroj: ETU 2 - tepelná elektrárna Tušimice 2 
přenosová soustava: dvoustupňová 2 x 350 mm 
 primární síť horkovod (150/70°C), PS voda / voda, 

tlakově nezávislé 
 sekundární síť (90/70°C) 
charakter: silný zdroj 
 

Další možnosti využití odpadního tepla z tepelné elektrárny ETU 2 a EPRU 1 a 2. Tento alternativní druhotný 
energetický zdroj může do budoucna reprezentovat (zajišťovat) až cca 70% veškerých energetických 
nároků, případně i některé průmyslové technologie. 

3.2. Systémy zdrojů a přenosu elektrického proudu 

V bezprostředním okolí města Kadaně jsou vybudovány významné energetické zdroje, tepelné elektrárny 
Tušimice I (v současné době mimo provoz), Tušimice II o výkonu 800 MW, na jihovýchodním okraji města a 
Prunéřov I 440 MW a Prunéřov II 800 MW na severním předpolí sídla. 

Hlavní napájecí bod pro elektrizační soustavu města je rozvodna Vernéřov o instalovaném výkonu 2 x 40 + 
1 x 50 MVA.  Rozvodna je připojena vrchním vedením 110 kV z rozvodny Hradec. Vlastní napájecí vedení 
z rozvodny Vernéřov pro město je dvojitá linka vn 22 kV vrchního vedení a kabelová vedení 22 kV 
z rozvodny do spínací stanice u mlékárny.  

Vlastní napájecí síť vn 22 kV města je napojena na tři lokální napájecí body, spínací stanici u mlékárny, 
spínací stanici nemocnice a spínací stanici N – Nový Diesel. Vlastní spotřební síť nn 0,4 kV je napojena na 
soustavu převodů, trafostanice 22/0,4 kV.  

Přítomnost celkových energetických zdrojů v bezprostředním okolí sídla je důsledkem i přítomnosti 
přenosových systémů generovaného elektrického proudu. V území je lokalizována rozvodna Hradec 
s přenosovými linkami (magistrálami) 220 a 400 kV, rozvodna Vernéřov (110/22 kV) a rozvodna SHD (110/35 
kV). Území je z těchto důvodů nadměrně zatěžováno přenosovými magistrálami 400 kV, dále přenosovými 
trasami 220 kV a vedeními 110 kV a 22 kV. Přenosové linky 220 a 400 kV jsou ve správě ČEZ, linky 110, 22, 0,4 
kV ve správě Severočeské energetiky. 

Tabulka č. 55: Nadřazené přenos. linky v dotčeném území (a v jeho nejbližším okolí) 

V013  ETU I R Hradec (v likvidaci) 

V014 ETU I R Hradec (v likvidaci) 

V015 ETU I R Hradec (v likvidaci) 

V223/224 R  Hradec R Vítkov 
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V225/226 R Vyškov R Hradec  

V411 R Vyškov R Hradec  

V412/420 Hradec Mírovka, Řeporyje  

V430 Hradec Chrást  

V441 Hradec Etzenricht 

V445/446 Hradec Rohsdorf 

V461/462 ETU I Hradec (v likvidaci) 

V463/464 ETU II Hradec  

V465/446 EPRU II Hradec 
 

Lokality severního předpolí města, obce Vernéřov a Prunéřov jsou napájeny vedeními vn 22 kV (vrchní 
vedení) Vernéřov – Chomutov I a II a Vernéřov – Nechranice. Převážně sloupové trafostanice propojují 
napájecí síť se sítí spotřební 0,4 kV.  

Jižní část území je propojena s rozvodnou Vernéřov, napájecími vedením vn 22 kV Vernéřov – Podbořany 
(pro obce Meziříčí, Brodce, Uhošťany, Zvoníčkov a Krásný Dvorček), vedením 22 kV Rašovická (napájí 
obce: Zásada, Pokrutice) a vedením vn 22 kV Vernéřov – Hradec (napájí obce: Kadaňská Jeseň).  

Spotřební vedení v obcích, sítě 0,4 kV, jsou propojeny s napájecí soustavou 22 kV trafostanicemi (převážně 
sloupovými) 22/0,4 kV. 

3.3. Energetický plyn, zdroje, systémy přenosu  

Dalším energetickým zdrojem v třícestné soustavě energetického zabezpečení sídla a jeho průmyslového 
potenciálu je energetický (zemní) plyn distribuovaný třístupňovou plynovodní sítí. Vysokotlaká soustava je 
přítomna nad severním okrajem sídla vedením VTLDN 300 a DN 500 Most – Klášterec, Černyš. Vedení je 
trasováno podél silnice 1. třídy 1/13 – Podkrušnohorské silniční magistrály.  

V prostoru obce Verneřice je na VTL potrubí DN 300 napojena a vybudována přípojka VTL DN 150 mm pro 
vlastní obec Kadaň. Průmyslové odběry pro EPRU II jsou připojeny samostatnou přípojkou VTL DN 200 do 
vlastní regulační stanice VTL-STL a obdobně podnik Keramost – Prunéřov má vlastní VTL přípojku DN 150 pro 
vlastní regulační stanici VTL-STL.  

Přípojka DN 150 (PN 25) pro sídlo napájí dvě distribuční regulační stanice (komerčních odběrů): 

• RS Chomutovská: VTL-STL-NTL o výkon 200 m3 . h-1 Z.P.  a  

• RS Školní: VTL-STL-NTL o výkonu 3.000 m3 . h-1 Z.P.  

Na tutéž VTL přípojku je ještě napojena RS VTL Keramost Kadaň pro vlastní průmyslové odběry. 

Středotlaká síť v sídle zásobuje severozápadní část města, nízkotlaká síť zabezpečuje dodávku zemního 
plynu pro severovýchodní část, střední část města, lokality kolem historického centra, jižní, jihozápadní a 
jihovýchodní částí sídla. Stav sítí je dobrý, mají dostatečnou přenosovou kapacitu a požadované nároky 
mohou plnit i v budoucnu. (větší energetické odběry v sídla, především v centrální části a v nové bytové 
zástavbě v severní části však zabezpečuje centralizovaná soustava přenosu tepla CZT). 

Možností, jak zvýšit bezpečnost dodávky zemního plynu, je propojit přivaděč DN 150 mm VTL pro komunální 
odběry města s VTL přivaděčem DN 250 pro ETU 2 a vytvořit zdroj napojený na přivaděče ze dvou 
nezávislých částí sítě VTL. 

Plošná distribuce zemního plynu v obcích severního předpolí Kadaně ani v obcích na jih od Kadaně, na 
pravém břehu Ohře není realizována. Pouze ve východní části území podél severního okraje Nechranické 
údolní nádrže je trasováno vedení VTL DN 250, PN 25 pro elektrárnu Tušimice II. Pro komunální potřeby není 
zemní plyn z tohoto přivaděče dosud využíván.  

Problémové okruhy: 

• nalézt možnosti rozšíření přenosové sítě zemního plynu pro obce jižního předpolí Kadaně (pravý břeh 
Ohře) a minimalizovat tak používání tuhých energetických (hnědé uhlí) paliv ke konverzi na teplo 
v těchto lokalitách.   
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3.4. Centralizované zásobování teplem (CZT) 

Třetí významný zdroj, který zabezpečuje energetické potřeby města, je odpadní horká voda z ETU II 
(elektrárna Tušimice II). Toto přenosové medium tepla je distribuováno v sídle dvoustupňovou soustavou, 
primární sítí o parametrech horké vody 150/70o C  k PS a sekundární sítí 90/70o C k odběrovým jednotkám. 
Celkový roční odběr tepla za rok 2003 byl 114,308 GJ . r-1. Stávající přivaděč primárního media z ETU II DN 
350 mm (Vlastní potrubí ochlazené vody též DN 350 mm) bude v budoucnu nahrazen přivaděčem DN 400 
z elektrárny Prunéřov. Stávající primární i sekundární síť je v dobrém technickém stavu, obdobně předávací 
stanice, a nebude pro období nejbližších 15 let nutná jejich zásadní rekonstrukce. Původní funkce PS 
(předávacích stanic) byla kromě ohřevu topné vody i centrální příprava teplé užitkové vody a její následná 
distribuce. Tato funkce postupně zaniká a ohřev teplé vody bude uskutečňován lokálně.  

Problémové okruhy: 

• soustavu CZT maximálně využívat i pro velké energetické výkony a nahrazovat případný vznik lokálních 
zdrojů tepla využívajících ke konversi zemní plyn.  

3.5. Alternativní energetické zdroje a jejich exploatace 

Z alternativních zdrojů energie město využívá především odběr odpadního tepla z výroby elektrické energie 
(ETU II), to je druhotný zdroj, obnovitelné zdroje nejsou dosud do energetické bilance odběrů zahrnuty, ani 
nejsou realizovány. Částečně je využíván energetický potenciál řeky Ohře (malá vodní elektrárna), Nejsou 
dosud využívány možnosti alternativních obnovitelných zdrojů, to je pasivních energetických zisků 
v objektech, ale i celých urbanizovaných částech a aktivních fototermálních a fotovoltaických systémů 
solární radiace, případně systémů na konversi biomasy na bioplyn nebo ethanol. 

Především obce na pravém břehu řeky Ohře jsou odkázány pouze na elektrickou energii a tuhá fosilní 
paliva (zemní plyn nemá šanci v nejbližších15ti letech být v těchto lokalitách distribuován). Je snaha omezit 
spalování především hnědého uhlí a využití solární radiace, případně biomasy pro konversi na využitelné 
typy energie se jeví jako vhodná substituce za toto palivo. Při vhodné kombinaci se zdroji konvenčními, lze 
obnovitelné energetické zdroje využít pro plnou saturaci běžných energetických potřeb v průměru ušetřit 
na provozních nákladech běžně provozní jednotky (bytu) až 30 %. Pokud zahrneme do této úvahy i 
ekologické aspekty, pak vyloučení tuhých fosilních paliv z využívaných energetických zdrojů může v dané 
lokalitě výrazně vylepšit kvalitu životního prostředí. 

Není dosud plně uplatňován prvotní požadavek nízkoenergetických odběrů v objektech, to je jejich 
zateplení (upravení tepelných odporů ochlazovaných ploch, jejich transparentních i netransparentních 
částí, kvalitní vytápěcí systém s účinnou interní i ekvitermní regulací). jen sporadicky jsou pro vytápění a 
přípravu teplé užitkové vody využívána tepelná čerpadla (odnímají prostředí rozptýlené nízkokapacitní 
teplo a mění ho na teplo o vyšší teplotě). Všechny tyto alternativní možnosti mohou nahradit absenci 
distribuce zemního plynu především v místních částech jižního předpolí sídla, kde zemní plyn není a do 
budoucna, s ohledem na nízké odběrové charakteristiky, ani nebude distribuován. 

Správci systémů 

EE Severočeská energetika (0,4 kV, 22 kV, 110 kV) 
 ČEZ a.s. (zdroje, přenos. trasy a magistrály 220 kV, 400 kV) 
EP Severočeská plynárenská 
CZT Komunální podnik Města Kadaně - sítě primární a sekundární a předávací stanice 
 ČEZ a.s. - zdroj horké vody 
 

4. Přenos informací  

4.1. Telekomunikační soustava  

Sídelní útvar Kadaň a jeho zájmová území jsou pokryty telekomunikační sítí na úrovni MZO dvěma 
atrakčními obvody: severní část sídla a obce severního předpolí pokrývá MTO s RSÚ Kadaň TKB, centrální, 
jihovýchodní, jižní část města a sídla zájmového území jižního předpolí zahrnuje MTO s RSÚ Kadaň střed. 
Část sídel na jižním předpolí Kadaně, na západním okraji, je zahrnuto do atrakčního obvodu ATÚ Klášterec 
nad Ohří. Ústředny místních telefonních obvodů jsou digitální automatické s možností modulového rozšíření 
počtů Pp, propojeny jsou s ÚTÚ Kadaň optickým kabelem. 
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Pevná telekomunikační síť není dosud plně vybavena pro integrované přenosy hlasových a datových 
informací, TV a radiových signálů, rychlých a cenově dostupných internetových připojení. 

Ostatní operátoři přenosových systémů (převážně pro mobilní telefony), které jsou v území akreditovány 
jsou Eurotel, T-Mobil, Oskar. Přenosové systémy operátorů pro mobilní telefony dosud plně nepokrývají celé 
zájmové území a předpokládá se s ohledem na složitou morfologii terénu další zahuštění pozemních 
převaděčů. 

4.2. Dálkové kabely, radioreléové vysílání  

Na území města Kadaně jsou umístěny metalické a optické dálkové kabely, které propojují UTÚ s místními 
telefonními ústřednami. Jsou to: 

• metalické kabely: DK 36, DK 49, DK 56 a DK 31 

• optické kabely: DOK Kadaň – Březno  

V severní části území, podél komunikace 1/13 Chomutov – K. Vary, je umístěn dálkový optický kabel DOK 
47211, v jižní části území pokračuje DK 56 (Kadaň – Pokutice – Zásada – Klášterec). Podél severního okraje 
Nechranické přehrady pokračuje metalický kabel DK 31 Kadaň – Březno.  

Paprsky směrového vysílání v zájmovém území nebo v jeho nejbližším okolí zahrnují tyto trasy.  

• TVP Kadaň BTS Českopolského přátelství 1392 

• TVP Kadaň – BTS Klášterec nad Ohří, Budovatelská 485 

• RS Klínovec – Chomutov, studio RECORD 

• TVP Kadaň – RS Jedlák  

• TVP Kadaň – Kaufland u fotbalového stadionu  

• TVP Kadaň ČVSOB Mírové náměstí 65 

Fresnerovy ochranné zóny paprsků (jejich spodní okraje) jsou mimo dosah stávající zástavby.  

4.3. Televizní a radiové vysílače  

TV vysílače: Klínovec, Buková Hora, TVP Kadaň  

Radiové vysílače: RKS (radiokomunikační střediska) Liblice, Karlovy Vary, Plzeň – Krašov, Ústí – 
Buková Hora. 

Správci systémů 

Telekomunikační sítě a spojovací ústředny Český Telecom 

RRT České radiokomunikace 

 Eurotel, T-mobil, Český mobil 

4.4. Stručné závěry 

Analýza stavu, možností, nedostatků, případně ohrožení plynoucí z funkčních schopností obslužných 
systémů technické infrastruktury města Kadaně a jeho místních částí prokázala  dostatečné zdroje hmot, 
energie i mobilitu systémů pro přenos informací.  

Rozvoj sídla v dlouhém časovém horizontu nebude funkcí a obslužnou schopností těch  základních 
centralizovaných systémů ani limitován, ani ohrožen.  

Sídlo je i do budoucna zabezpečeno dodávkou kvalitní pitné vody. Garantovány jsou dostatečné zdroje i 
přenosová síť, včetně potřebné akumulace pro překonání nerovnoměrností v odběrech. Předpokládá se 
vybudování oddílné vodárenské sítě pro distribuci užitkové vody s odběrem povrchové vody (mechanicky 
předčištěné) z Kadaňského stupně.  

Tento budoucí servis umožní podstatnou úsporu kvalitní pitné vody a omezí užívání pitné vody jen na 
hygienicky nejnáročnější funkce. Místní části severního předpolí jsou na tuto centralizovanou soustavu 
připojené, a ta zabezpečí perspektivu i dalšího jejich budoucího rozvoje.  
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Místní části jižního předpolí  jsou převážně zásobovány z vlastní lokální vodárenské skupiny (Krásný 
Dvoreček), je předpoklad připojení i dalších místních částí. Lokální skupina je vybavena vlastními zdroji 
podzemní vody a současně je propojena s centrální soustavou města. Budoucí rozvoj těchto lokalit bude 
soustavou plně saturován. 

Vlastní sídlo Kadaň má funkční soustavnou odvodňovací jednotnou soustavu s centrální biologicko-
mechanickou čistírnou odpadních vod. Ta po dobudování dalšího biologického stupně a kalového 
hospodářství o výkonné bioreaktory bude schopna plnit i budoucí nároky na účinnou  likvidaci 
biologického znečištění a zneškodnění čerstvých biologických kalů a kalů z lokálních i zonálních ČOV 
z místních částí sídla.  

Místní části severního a jižního předpolí budou postupně vybavovány oddílnými odvodňovacími systémy 
splaškových odpadních vod s vlastními lokálními nebo zonálními ČOV monoblokovými biologicko-
mechanickými. Tato zařízení budou koncipována (technologicky i kapacitně) pro za bezpečení 
dlouhodobého rozvoje těchto místních částí. 

Velkým fenoménem sídla a výrazným urbanogenním prvkem je řeka Ohře, nádrže Kadaňský stupeň a ÚN 
Nechranice. Kvalitní využití řeky a nádrží na tomto toku dávají zcela reálný předpoklad možných 
budoucích aktivit a mohou se stát výrazným faktorem budoucího rozvoje celého regionu.  

Sídlo postupně realizuje Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady. Soustava pokrývá i místní části. 
Pokud budou dodrženy zásady primárního separovaného sběru komponentů, kvalitně využíván recyklační 
dvůr a ostatní součásti integrovaného systému, bude postupně uplatňována logistika soustavy, má 
předpoklady kvalitního zabezpečení, zneškodňování a zpětného využívání tuhých odpadů rozvíjejícího se 
sídla  v dlouhodobém časovém horizontu. 

Energetické potřeby sídla zajišťuje vícecestný systém zásobování energií a energetickými surovinami.  

Sídlo využívá zdroje a přenosové soustavy elektrického proudu, dvoustupňové centralizované soustavy 
přenosu odpadního tepla (CZT) a plošné distribuce zemního plynu.  

Všechna tato zařízení jsou v dobrém tech. stavu, mají dostatečné zdroje i přenosové kapacity.  

Budoucí rozvoj a související zvýšené odběrové nároky, mohou tyto systémy zajistit. Přenosové cesty jsou 
schopné dalšího plošného rozšíření, zdroje mají výrazné rezervy. 

Místní části severního předpolí jsou zabezpečovány elektrickou energií, zemním plynem a tuhými palivy. 
Budoucí rozvoj v dlouhodobém časovém horizontu budou zajišťovat především elektrická energie a zemní 
plyn. Eliminována budou nekvalitní tuhá paliva.  

Místní části jižního předpolí využívají k pokrytí svých energetických potřeb přenosové elektrizační soustavy a 
tuhá paliva. Rozvoj těchto lokalit a současně uchování a vylepšení kvality životního prostředí (především 
atmosféry) předpokládá orientaci při zabezpečování energetických potřeb místních částí na elektrickou 
energii, propan-butan a razantnější využívání alternativních energetických zdrojů (solární radiace, konverse 
biomasy, případně geotermální energie – jako napájecí zdroj pro tepelná čerpadla). 

Přenos informací obousměrných v sídle a jeho místních částech zajišťuje soustava pozemních přenosových 
sítí a spojovacích ústředen Českého Telecomu. Tato zařízení jsou digitalizována a jsou postupně 
komponována a realizována jako integrovaná soustava hlasových i numerických přenosů. Budoucí nároky 
v dlouhodobém časovém horizontu budou schopny bezpečně pokrýt.  

Dalšími operátory pro přenos signálů z mobilních telefonů jsou v zájmové lokalitě Eurotel, T-Mobil, Oskar. 

Tyto soustavy operativně doplňují možnosti pozemních přenosových cest a obohacují svými produkty 
přenosový komfort. Nárůst budoucích potřeb jsou schopny plně pokrýt. Případný vstup dalších operátorů 
vytvoří lepší budoucí konkurenční prostředí. 

Území je krosováno paprsky směrového vysílání RRT převážně ze směrového převaděče Jedlák a Klínovec.  
Výška paprsků nad zemským povrchem a jejich ochranné zóny jsou mimo dosah zástavby. 

Území je plně saturováno (případně se budují další převaděče) signálem TV a signály radiového vysílání.  

Závěrem lze konstatovat, že struktura obslužných systémů technického vybavení sídla je funkční, 
dostatečně vyvinutá a má v dlouhodobé perspektivě reálnou šanci být plnohodnotným faktorem 
budoucího všestranného, plně funkcemi těchto systémů zabezpečeného rozvoje. 
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Obyvatelstvo, bydlení a sociální prostředí 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• relativně mladé obyvatelstvo v porovnání s ČR 

• nabídka volné pracovní síly  

• stabilizovaný (mírně růstový) vývoj počtu 
obyvatel období vlivem migrační přitažlivosti 
města a přičleněných částí  

• relativně dobrá situace na místním trhu s byty 
– městem cíleně vytvářené příležitosti k rozvoji 
bytového fondu  

• velká péče o vzhled a čistotu města, renomé 
Kadaně jako krásného města  

• vysoká obytnost města a jeho rekreační 
zázemí  

• růst obytné atraktivity některých přičleněných 
částí  

• existence městské policie a bezpečnost života 
v malém městě  

• využití kamerového systému ke kontrole 
veřejných prostranství  

• kvalifikační skladba obyvatel ovlivněná 
dlouhodobou orientací oblasti na 
nízkokvalifikovanou práci 
v palivoenergetickém komplexu  

• trvající odliv mladých a kvalifikovaných lidí 
z regionu 

• snížená podnikatelská aktivita místního 
obyvatelstva 

• vysoká míra nezaměstnanosti a zejména 
vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných  

• vysoký počet osob závislých na sociálních 
dávkách a vysoký podíl sociálně slabé 
populace  

• existující problém prostituce, nelegálního  
zaměstnávání při souběžném pobírání 
sociálních dávek   

• nízká účast obyvatel v občanských sdruženích 
a jejich participace na rozvoji obce 

• tendence k prostorové koncentraci sociálně  
nejslabšího obyvatelstva do Prunéřova  

• nízká adaptabilita místního obyvatelstva na 
společenské a ekonomické změny – nízká 
horizontální i vertikální mobilita pracovní síly  

• snížená obytnost prostředí přičleněných částí 
obce  

• vysoký podíl starších panelových domů 
s omezenou životností a s výhledovými  
problémy 
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• privatizace bytového fondu v majetku obce, 
která povede k stabilizaci obyvatelstva  

• růst atraktivity příhraničního prostoru a malých 
měst s dobrou vybaveností a jejich 
venkovského zázemí povede k vyššímu zájmu 
o bydlení středních sociálních skupin v regionu 
a k růstu kvalifikačního potenciálu  

• příchod nových investorů s programy 
vyžadujícími  vyššími kvalifikaci může podpořit 
postupnou transformaci kvalifikační skladby 
obyvatel  

• rozvoj programů distančního vzdělávání, 
celoživotního vzdělávání, kvalitní rekvalifikace 
a zlepšení jazykové vybavenosti povede 
k vyšší adaptabilitě populace na dynamické 
změny na trhu práce  

• kvalitní příprava projektů pro získání prostředků 
z různých programů orientovaných na rozvoj 
lidských zdrojů 

• nadměrné spojování budoucnosti města 
s palivoenergetickým komplexem  

• odliv mladého a kvalifikovaného obyvatelstva 
v důsledku omezených možností uplatnění na 
trhu práce (nedostatek pracovních míst, 
špatné platové podmínky), rychlé stárnutí 
obyvatelstva a pokles daňových příjmů obce  

• riziko vzniku sociálního ghetta Prunéřov  

• narůstání sociálních a bezpečnostních 
problémů plynoucích ze zvyšující se 
koncentrace sociálně vyčleněných obyvatel  

• rostoucí problémy drogové závislosti školní 
mládeže  
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Trh práce 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• postupný růst adaptability obyvatel na práci 
v nových odvětvích, schopnost pokrytí i 
požadavky náročnějších výrob, využívání 
místní pracovní síly u zahraničních investorů, a 
to jak v dělnických profesích, tak v úrovni 
středního řídícího managementu 

• vysoký nárůst zaměstnanosti ve službách  

• rozvinuté odborné školství  

• zvýšení nabídky volných pracovních míst  
v zázemí Kadaně díky příchodu nových 
investorů,  

• město využívá možnosti zaměstnávání 
uchazečů o práci na veřejně prospěšných 
pracích  

• intenzivní snaha Úřadu práce Chomutov 
o využití všech nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti  

• vysoká a rostoucí nezaměstnanost, růst podílu 
osob dlouhodobě nezaměstnaných  

• kvalifikační nesoulad mezi nabídkou volné 
pracovní síly a poptávkou po ní  

• malá pružnost stávajícího středoškolského 
vzdělávacího systému reagovat na potřeby 
trhu práce  

• vysoké zastoupení málo vzdělaných vrstev 
obyvatel, které mají malou  možnost i 
schopnost uplatnit se na trhu práce  

• nedořešená dopravní obslužnost  do 
průmyslových zón Královský Vrch a Verne  

• velmi nízké finanční ohodnocení práce 
u nových investorů  

 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• oživení v rozvoji malého a středního podnikání, 
které podpoří stabilitu trhu práce  

• příliv nových domácích i zahraničních investic 
v souvislosti s otevřením evropských trhů a 
stabilizací podmínek pro podnikání v ČR  

• rozvoj podnikání v oblasti vyšších služeb i pro 
německý uživatelský okruh  

• rozvoj cestovního ruchu  

• podpora investorům, kteří přicházejí 
s aktivitami s vyšší přidanou hodnotou a 
s vyššími nároky na kvalifikaci – záruka stability 
investic a pracovních míst  

• postupné zvyšování vzdělanostní úrovně 
obyvatel, které povede ke zvýšení jeho šancí 
při uplatnění místního obyvatelstva na trhu 
práce a k jeho větší adaptabilitě a flexibilitě  

• rozšiřování počítačové gramotnosti 
obyvatelstva Kadaně, které umožní pracovní 
uplatnění formou práce z domova a povede 
k zlepšení situace na trhu práce  

• rozvoj jazykové gramotnosti obyvatelstva umožní 
vyšší a efektivnější využití nabídek v oblasti česko-
německé spolupráce 

• omezování nabídky pracovních příležitostí 
u velkých zaměstnavatelů terciérní sféry 
(pošty, peněžní ústavy, telekomunikace) mimo 
v okolních větších center (Chomutov, Most), 

• privatizace Severočeské doly a.s., 
racionalizace výroby a další úbytky počtu 
pracovních míst 

• přetrvávající velká provázanost výrobních 
aktivit na palivo-energetický  komplex může 
při změně koncepce energetiky (jednoznačná 
orientace na jádro) vést k výraznému zhoršení 
situace na trhu práce  

• odliv investic do oblastí s lacinější pracovní 
silou  

• výhledový nedostatek pracovních sil pro 
potřeby ekonomického rozvoje obce a 
regionu  
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• rozvoj a přijetí modelu celoživotního 
vzdělávání většinovou populací umožní 
flexibilnější využití nabídky místní pracovní síly  

• založení centra pro rekvalifikaci zlepší 
podmínky pro rychlejší návrat 
nezaměstnaných do pracovního procesu, lze 
očekávat i určitý příznivý vliv na zvýšení 
zaměstnanosti u rómské komunity, u níž má 
(podle psychologů) bezprostřední 
dosažitelnost zařízení velký vliv na jeho využití, 
tedy i na úspěšnost a realizaci záměru na 
rekvalifikaci 

• větší spolupráce investorů se školami při tvorbě 
výukových programů a jejich zaměření 
povede k vyššímu souladu nabídky a 
poptávky a zejména k vyššímu uplatnění 
absolventů na trhu práce  

• vznik a rozvoj zóny Triangle u Žatce vytvoří 
v přijatelné vzdálenosti nabídku pracovního 
uplatnění i pro obyvatele Kadaně  

• využití programů určených na revitalizaci 
těžbou postižené Severočeské hnědouhelné 
pánve – možnost pracovního uplatnění 
středně kvalifikovaného i nekvalifikovaného 
obyvatelstva na rekultivacích 

• změna zákona o sociálních dávkách, která 
omezí nemotivační působení systému 
sociálních dávek a povede k snížení počtu 
zejména dlouhodobě nezaměstnaného 
obyvatelstva  

• zlepšení podmínek z hlediska motivace 
zaměstnavatelů k vytváření pracovních 
příležitostí pro zdravotně postižené obyvatele 

• rozšíření možnosti využití internetu k práci 
z domova pro zdravotně postižené (zdravotní 
stav zásadně ovlivňuje možnost uplatnění na 
trhu práce)   

• demografický vývoj, který během 
následujících 5 -10 let výrazně omezí počet 
obyvatel v produktivním věku a dojde 
k většímu souladu na trhu práce  

• rozvoj dopravního systému a zlepšování 
dopravně obslužných vztahů v regionu – 
zlepšení časoprostorové dostupnosti jiných 
pracovních center může pomoci zlepšit situaci 
na trhu práce v Kadani 
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 Podnikatelská základna 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• síla Kadaně jako pracovního a obslužného 
mikroregionálního centra 

• velmi dobré podmínky pro rozvoj vyšších a 
specializovaných služeb (z hlediska kvality 
městského prostředí, rozvinutých 
zdravotnických služeb, sportovních možností, 
zeleně i přírodního zázemí, částečně i 
z hlediska  časoprostorové dostupnosti větších 
center) 

• dlouholetá prům. tradice regionu, nabídka 
zainvestovaných ploch pro podnikání, 
nabídka kapacitního energetického 
potenciálu pro rozvoj průmyslových aktivit  

• postupná proměna výrobní základny, příchod 
zahraničních investorů se zaměřením výroby 
na automobilový průmysl 

• lacinější pracovní síla  

• přítomnost palivo-energetického komplexu a 
navazujících výrob jako stabilizační prvek 
ekonomiky města a regionu  

• nabídka volných výrobních ploch 
(v elektrárnách, po podniku SEMPRA),  

• nabídka volných prostor a objektů pro malé a 
střední podnikání vč. služeb (ve městě i 
v přičleněných částech vč. nevyužitých 
prostor po bývalých statcích v přičleněných 
částech města  

• využití rekultivovaných ploch pro 
podnikatelské aktivity  

• malý význam priméru jako destabilizačního 
faktoru v odvětvové struktuře  

• rozvíjející se nadregionální spolupráce 
(mikroregion Nechranicko, euroregion 
Krušnohoří/Erzgebirge, partnerská města 

• absence výrob založených na špičkových 
technologiích 

• málo diverzifikovaná ekonomická základna, 
chybí zejména perspektivní obory 21. století  

• nízká rozvinutost podnikatelského prostředí  

• absence tradiční typické výroby, na které by 
bylo možné postavit image města a jeho 
proslulost  

• soukromé vlastnictví průmyslové zóny Kadaň, 
které prodražuje investice  

• nedostatečná dopravní obslužnost do 
průmyslové zóny Královský Vrch a Verne  

• realizace Kauflandu místo Domu služeb, 
omezení možností rozvoje podnikatelských 
aktivit  

• malá flexibilita malých podnikatelů ve vztahu 
k dynamicky se měnící situaci na trhu a nově 
se otevírajícímu trhu EU 

• malá funkčnost Hospodářské komory  

• malá rozvinutost podnikatelské spolupráce  

• nedostatečný příliv zahraničního kapitálu  

• poloha mimo hlavní komunikační osy 
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• ekonomické prorůstání česko-saského 
prostoru, možnosti společných ekonomických 
projektů- využití programu INTERREG 

• využití Saska jako příležitosti pro vznik širšího  
místního  trhu 

• posílení podkrušnohorské magistrály a 
zkapacitnění I/7 zlepší časoprostorovou 
dostupnost Kadaně a atraktivitu pro nové 
investory  

• příchod investorů s technologicky složitějšími 
inovačními a sofistikovanými výrobami, jejichž 
součástí je výzkum a vývoj  

• zmapování, prezentace a příprava pozemků 
a nevyužívaných průmyslových a zem. areálů 
a objektů pro podnikání  

• širší mezinárodní prezentace nabídky území 
s vyšší medializací k hledání nových investorů   

• rozvoj služeb pro VVP Hradiště v souvislosti 
s jeho využitím pro NATO  

• vyhledávání příležitostí pro vznik kooperace  
malých a středních podniků, využití existujících 
státních podpůrných programů pro tuto oblast 

• internacionalizace ekonomických vztahů, 
která rozšíří prostor pro uplatnění na trzích  

• podpora při vytváření sítí malých a středních 
podniků za účelem kooperace a 
efektivnějšího uplatnění na evropských trzích  

• zvýšení kapacity a zlepšením kvality 
informačních a poradenských služeb vč. 
služeb marketingových  

• slaďování právních předpisů a 
podnikatelských podmínek se sousedními státy  

• maximální využití existujících státních 
podpůrných programů pro posílení 
konkurenceschopnosti průmyslu a zbytkového 
zemědělství  

• maximální využití existujících programů 
orientovaných na malé a střední podniky  

• rozvoj vysoce kvalifikovaných informačních, 
poradenských a marketingových služeb 
orientovaných na malé a střední podnikání 
zahrnující i pomoc při zpracovávání 
profesionálně náročných projektů 
spolufinancovaných EU – využit potenciálu 
střední odborné školy-obchodní akademie  

• efektivnější fungování státní byrokracie  

• růst síly českého kapitálového trhu a stability 
bankovního sektoru 

• politika státu, která povede ke zvyšování 
daňových a jiných zátěží podnikatelů  

• nedostatek informací pro strategické řízení a 
plánování na nižších úrovních než je kraj  

• vysoké náklady na znovu-využití uvolněných  
průmyslových areálů ovlivní nepříznivě postup 
jejich reanimaci  

• pokračující procesy globalizace, kterými bude 
snižována konkurenceschopnost malých a 
středních podniků   

• regionální nedostatek pracovní síly 
s potřebnou kvalifikací pro nové investory 
nebo pro rozvoj stávajících podniků  

• postupující změna v orientaci zahraničního 
kapitálu směrem na výhodné oblasti s lacinější 
pracovní silou  

• nedostatek kapitálu místních podniků na  
potřebné technologické inovace, který 
povede ke snížení jejich 
konkurenceschopnosti  

• tlak Německa na příhraniční srovnání cen 
výrobků a služeb – snížení 
konkurenceschopnosti podnikatelské základny 
Kadaně  

• přetrvávající nízká schopnost efektivního 
využití strukturálních a kohezních fondů a 
programu INTERREG  
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 Sociální služby 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• kapacitně dostatečné zajištění základní  
ústavní sociální péče o staré obyvatele 
v domově důchodců vzhledem k stávajícím 
potřebám 

• fungování terénní pečovatelské služby 
zajišťované MSSS    

• existence agentury Homecare, která dle 
potřeb poskytuje sociální služby i služby  
zdravotnického charakteru dle indikace 
lékaře  

• kapacitně dostatečné zajištění současných 
specifických bytových potřeb starších 
obyvatel  existencí 2 domů s pečovatelskou 
službou s celkovým počtem 77 bytů  

• existence bezbariérových bytů pro potřeby 
handicapovaných občanů a poskytování 
příspěvků na bezbariérové úpravy bytů  

• existence organizace INVA zaměstnávající 
obyvatele se změněnou pracovní schopností –
pohyblivé  

• zajištění potřeby sekundární péče o drogově 
závislé od 15 let fungováním K--centra 
(občanské sdružení Světlo)  

• zajištění potřeby primární prevence na školách 
a formou přednášek ze strany městské policie  

• v rámci K-centra i zajištění potřeb hygieny pro 
obyvatele bez přístřeší  

• existence ubytovny Prunéřov pro naléhavé 
řešené nouzového ubytování lidí bez přístřeší  

• mírné deficity ošetřovatelských lůžek 
v domově důchodců  

• nízký stavebně provozní standard domova 
důchodců  

• výhledově nedostatečné kapacity ústavních 
sociálních služeb  

• absence denního stacionáře  

• absence prostor pro společenské setkávání 
starých obyvatel  

• absence služby tísňového volání (tísňové 
péče) 

• nízká rozvinutost terénních sociálních služeb 
zajišťovaných neziskovými organizacemi  

• absence azylového typu ubytování  

• chybí domy na půl cesty (vyčleněné byty) pro 
lidi,  kteří opouštějí ústavní a jiná pobytová 
zařízení a jejichž schopnost začlenit se do 
života běžné společnosti je snížena 

• nedostatek příležitostí pracovního uplatnění 
handicapovaných osob se silným omezením 
s potřebou bezbariérového přístupu nebo 
s jinými nároky na speciální vybavení 
pracoviště  

• absence rómského poradce a terénního 
pracovníka pro práci se sociálně 
problémovým obyvatelstvem a pro sociálně 
případovou práci s četnou skupinou 
dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel a 
obyvatel sociálně vyloučených  

• chybí psychologická poradna pro dospělé a 
sociálně-psychologické poradenství pro 
obyvatele se ztíženou schopností integrace do 
společnosti  

• nedostatečné provádění primární 
protidrogové prevence na školách formou 
malých interaktivních skupin  

• nedostatečné využití dotačních programů pro 
řešení sociální problematiky  

• není zpracován komunitní plán sociálních 
služeb  
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• výstavba nového domova důchodců 
s denním stacionářem s vysokými 
předpokladem  realizovatelnosti (územní a 
projektová připravenost, finanční zajištění 
výstavby)  

• rezerva pro rozvoj ústavní formy sociálních 
služeb zejména ošetřovatelské péče o staré 
obyvatele v kapacitní kadaňské nemocnici  

• zájem obyvatel EU (zejména ze Saska) 
o sociální služby v Kadani a možnost rozšíření 
sociálních služeb na komerční bázi  

• vyšší využití programů kraje, státu, EU 
orientovaných na sociální integraci a sociální 
prevenci výskytu sociálně patologických jevů  

• zvýšení zájmu neziskových organizací o obec  

• dostatečná nabídka disponibilních prostor pro 
činnost neziskových organizací  

• ochota obce k poskytnutí prostor pro tuto 
činnost 

• plánovaná nová výstavba, která umožní 
doladění struktury bytového fondu ve 
prospěch většího podílu malých bytů pro 
sociální potřeby  

• přísnější sociální politika státu a výrazné 
omezení finančních příspěvků na sociální péči   

• pokles příjmů obce a nutnost krácení 
mandatorních výdajů města může nepříznivě 
ovlivnit kvalitu sociálních služeb nebo vést 
k přehodnocení plánovaných investic  

• růst skupiny sociálně slabých obyvatel-
důchodců v důsledku sociální politiky státu a 
dynamický  růst potřeby sociálních služeb 
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Školství 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• rozvinuté střední školství - existence gymnázia, 
SPŠ stavební a obchodní akademie, SOŠ 
služeb a středního odborného učiliště  

• dostatečné kapacity mateřských škol 
z hlediska současných i výhledových potřeb, 
zatím plně využívané  

• dostatečná a rovnoměrně rozprostřená síť 
základních škol s disponibilními rezervou pro 
další vývoj 

• průběžná údržba, zvyšování kvality objektů ZŠ 
a nadstandardní vybavení škol 
(specializované učebny)  

• existence hojně navštěvovaného Domu pro 
děti a mládež Šuplík s pestrou nabídkou 
programů a zájmových aktivit, kterou 
zabezpečuje 59 zájmových útvarů + veřejně 
přístupná herna spontánních aktivit pro 
mládež  

• existence a úspěchy Základní umělecké školy, 
která vytváří prostor realizace pro nadané děti 
a pro možnost jejich dalšího uměleckého růstu  

• nedostatek kvalifikovaných učitelů  

• obtížné získávání praxe a uplatňování 
absolventů SPŠ stavební, obchodní akademie 
i některých učebních oborů  

• zastaralé vybavení SOŠS a SOU  

• stavebně-technický stav budovy SOŠS a SOU  

• Školní statek Jezerka není nositelem 
moderních technologií a postupů, vysoká 
fyzická i morální opotřebovanost 
mechanizačních prostředků 

• absence střediska pro rekvalifikace - 
nedostavěno 

• nedostatečná dopravní obslužnost Kadaně 
s Kláštercem nad Ohří, kde rekvalifikační 
středisko existuje 

• nízká flexibilita středních škol na trhu práce 
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• záměr gymnázia na realizaci programu 
k získání mezinárodních certifikátů a 
spolupráce s německými školami  

• naplnění cílů rozvoje Střední odborné školy 
služeb a SOU Kadaň vedoucí ke zkvalitnění 
jazykových předpokladů zaměstnanců, 
ke zlepšení vybavenosti učeben a dílen 

• vyšší intenzita vztahů Kadaně s německými 
městy může přispět k vyšší úspěšnosti 
absolventů na trhu práce  

• iniciativa SOŠS a SOU k vytvoření školícího 
střediska pro zemědělce ve spolupráci 
s Agrární komorou – příspěvek k zlepšení 
situace na trhu práce a uchování osídlení  

• realizace pilotního projektu SIPVZ pro 
zpracování pedagogických dokumentů pro 
postup při tvorbě internetového obchodu – 
příspěvek k vyššímu uplatnění absolventů 
středních škol a učilišť na trhu práce   

• založení vyššího odborného školství 

• dokončení rozestavěného střediska pro 
rekvalifikace  

• ekonomická situace státu a snižování 
finančních prostředků na školství, zaostávání 
školství za evropským standardem, odchod 
kvalifikovaných učitelů  

• další snižování porodnosti a nedostatek žáků a 
studentů, který povede k uzavírání škol  
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Zdravotnické služby 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• dostatečný rozsah primární, odborné 
ambulantní i akutní lůžkové zdravotnické péče  

• existence nemocnice s rozvinutou ambulantní 
i specializovanou péčí, která poskytuje zázemí 
pro privátní sféru praktických lékařů -zajišťuje 
služby RDG, laboratoř, sonografická vyšetření  
apod.) 

• kvalita některých privátních ambulantních 
služeb - oční ambulance, ORL ambulance, 
některá ambulantní péče praktických lékařů 

• nedostatek lůžek „následné péče“ 

• jazyková bariéra 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• vytvoření nadstandardních podmínek pro 
stabilizaci a příchod nových kvalifikovaných 
zdravotnických pracovníků, zejména lékařů 

• možnost efektivnějšího využití kapacity 
nemocnice - hledání nových programů a vyšší 
propojení nemocnice a sociální péče  

• hledání nových způsobů organizování a 
financování lékařské služby první pomoci  

• využití kapacity nemocnice (nově 
uvažovaných programů jako je plastická 
chirurgie, oční chirurgie) pro zahraniční 
klientelu  

• pokračování velmi špatného úhradového 
systému za poskytnutou péči a rozevírání 
nůžek mezi příjmy a náklady  

• zpřísňování kriterií pro poskytování akutní 
nemocniční péče ze strany státu, nesplnitelné 
nároky na personál a technické vybavení  

• nekompetentní zásahy státní správy do 
koncepce a provozu nemocnice   

• odchod lékařů za lepšími podmínkami  

• nedostatek finančních zdrojů k financování 
nemocnice s důsledky v omezování rozsahu 
péče a v prohlubování technických problémů 
(pokračování trendu nízké participace obcí ve 
spádové oblasti) 

• přetrvávání nejasností v legislativním 
definování lůžek následné péče bude 
prodlužovat dobu, kdy bude tato služba 
nedostatečně zajišťována  

• ohrožení života a zdraví z důvodů nezajištění 
služeb první pomoci v obcích správního 
obvodu Kadaně  
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Sportovní vybavenost 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• rozvinuté a kvalitní zázemí ve sportovní 
vybavenosti města, velká nabídka různých 
sportovně- rekreačních činností  

• široké spektrum nabídky pro sportovní aktivity 
v přírodním zázemí města  

• vysoká organizovanost a sportovní aktivity dětí 
a dospělých 

• nízká participace mládeže 15-18 let na 
sportovní činnosti 

• absence sportovní haly 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• plánovaná výstavba nové sportovní haly a 
krytého plaveckého stadionu  

• zájem o využití sportovní vybavenosti vojáky 
NATO a vyšší návratnost vložených prostředků 
města 

• možnosti a záměry na využití přírodního okolí 
Kadaně pro rozvoj sportovních aktivit - okolí 
Úhoště, rekultivované plochy, cyklostezky 
podél Ohře aj. 

• pokles sponzorských příspěvků v důsledku 
ekonomického vývoje podnikatelské základny 

• pokles příjmů obce a nedostatek finančních 
prostředků na realizaci záměrů, provoz a 
údržbu zařízení  
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Cestovní ruch 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• poloha města - rozhraní Ústeckého a 
Karlovarského kraje, blízkost karlovarské 
lázeňské oblasti a Saska/SRN, Krušné hory = 
horská turistika, Nechranická přehrada + Ohře 
= vodní sporty, Střední Poohří = celoroční pěší 
výlety, Pětipesko, Radonicko = cyklo, 
agroturistika) 

• obnovené historické centrum města (MPR) + 
(františkánský klášter - NKP) + množství dalších 
historických a přírodních pamětihodností 

• velké zastoupení zelených ploch ve městě - 
Smetanovy, Rooseveltovy sady, Svatý vrch 

• nová, ale rozvinutá tradice městských slavností 
(Císařský den, Vinobraní, Advent, Rockfest) 
s nadregionálním ohlasem 

• atraktivní krajinné prostředí v bezprostřední 
blízkosti města 

• rozvinutá struktura veřejných sportovišť 

• dobré předpoklady pro různé druhy turistiky: 
skupinová, individuální, rodinná ... 

• existence blízkých hraničních přechodů - Sv. 
Šebestián, Vejprty, Boží Dar 

• neúplná turistická infrastruktura chybí větší 
ubytovací kapacita = hotel (alespoň 60 lůžek 
pro autobus, hotel), k dispozici není klasická 
turistická ubytovna 

• nedostatek podnikatelských projektů, 
zaměřených na cestovní ruch 

• úzce profilovaná nabídka ubytování - pouze 
nízký a vysoký standard, většinou nízké 
kapacity se zaměřením na individuální a 
rodinnou turistiku, chybí „střední třída“ 

• nemožnost využití Doupovských hor ve větším 
rozsahu - přítomnost Vojenského výcvikového 
prostoru 

• špatný technický stav, nevyužitost některých 
pamětihodností, např. kostel sv. Vavřince 
v Želině 

• veřejná nepřístupnost některých významných 
pamětihodností, např.: Svatá brána, 
Alžbětinský klášter se zahradou, vězení 
v minoritském klášteře 

• absence komplexní databáze nabídky 
turistických produktů, služeb, cílů (např. dle 
rozsahu: prohlídkové pěší okruhy po městě, 
minivýlety do okolí; dle tematu - historie, 
příroda, sport, energetika, agroturistika; dle 
počtu účastníků aj.)  

• krátká doba pobytu návštěvníků v Kadani 

• částečná absence komunikace mezi městy 
v regionu: Kadaň, Klášterec/O, Žatec, Louny, 
Chomutov, Ostrov/O, Podbořany při 
koordinaci společných aktivit pro posilování 
cestovního a turistického ruchu - vzájemná 
propagace, společné projekty aj. 

• negativní pověst oblasti vlivem existence 
důlně-energetického průmyslu (dolováním 
zničená sídelní struktura oblasti, výsypky, 
popílkoviště, komíny elektráren aj.) 
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• rozvíjení turismu propojením s karlovarskou 
lázeňskou oblastí a Saskem (napojit Kadaň do 
tohoto turistického regionu, též propojení 
Praha – Kadaň – Karlovy Vary, obecně 
Kadaňsko+Poohří) 

• celoroční koordinované turistické programy 
(Kadaň – Klášterec – Radonice – Klínovec 
apod.) = podpora několikadenní turistiky (pro 
rodiny, seniory) = možnost specializace 
živnostníků na cestovní ruch 

• Kadaň jako cíl školských výletů 

• propojit město s mezinárodními vojenskými 
aktivitami ve Vojenském výcvikovém prostoru 
“Hradiště” (kulturní a sportovní vyžití pro vojáky) 

• možnost využití potenciálu energetického 
průmyslu v oblasti jako předmětu turistického 
zájmu - prohlídky elektráren, muzeum 
energie...  

• možnost využití rekultivovaných ploch pro 
netradiční formy turistiky 

• možnosti rozvíjení kongresové turistiky s využitím 
kvalitního a potencionálně kvalitního zázemí - 
františkánský klášter, alžbětinský klášter, 
Střelnice, Hvězda 

• přetrvávání špatné pověsti regionu (zničená 
krajina, značná nezaměstnanost, kriminalita...) 

• pokračování intenzivní těžby nerostných 
surovin (uhlí, kámen...), další devastace krajiny 

• úbytek kvalitních služeb pro občany a turisty 
z centra města vlivem úbytku turistů v regionu, 
nízkou podnikatelskou aktivitou aj. 
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Životní prostředí, krajinný ráz, ekologie 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• Zachovalá extenzivně obhospodařovaná 
kulturní krajina na západě a jihozápadě 
Kadaňska  

• Odsíření snížení emisí znečišťujících látek 
z velkých zdrojů znečištění - zlepšení čistoty 
ovzduší a vod 

• Vysoká četnost státem chráněných území 
reprezentujících různé biotopy 

• Pestrost krajinných typů, biotopů, vysoká geo- 
a biodiverzita na relativně malé ploše 

• Postupující obnova území zdevastovaných 
povrchovou těžbou uhlí formou biologických a 
technických rekultivací 

• Dobrý a stále se zlepšující stav veřejné zeleně 

• Existující a pokračující pasportizace veřejné 
zeleně jako základ stabilní koncepce jejího 
rozvoje 

• Rozsáhle zdevastovaná krajina na 
severovýchodě a východě území vlivem 
povrchové těžby hnědého uhlí 

• Negativní image oblasti a stále v horší životní 
prostředí ve srovnání s ostatními oblastmi v ČR 

• Soustředění celostátně významných polutantů 
na malém prostoru - elektrárny v Prunéřově, 
Tušimicích, okolní povrchové doly, lomy 

• Existence rozsáhlých CHLÚ v jižním zázemí 
města (kámen, kaolin, bentonit) 

• Existující povrchová těžba ložisek nerudních 
surovin v okolí města - Blzeňský vrch (kámen), 
jihovýchodní okraj předpolí (kaolin) - 
s negativním vlivem na kvalitu životního 
prostředí: zvýšené koncentrace polétavého 
prachu, zvýšená hladina hluku, přítomnost 
nákladní dopravy ve vnitřním městě, 
devastace krajinného rázu 

• Vysoký nárůst automobilové dopravy za 
posledních cca 10 let 

• Zatížení intravilánu města tranzitní a těžkou a 
nákladovou dopravou 

• Rozsáhlá poškození lesů v Krušných horách 
vlivem imisního znečištění  

• Převažující zemědělská velkovýroba na 
Kadaňsku 

• Celkově nízké ekologické povědomí obyvatel, 
rezervy v prosazování ekovýchovy na školách, 
v domácnostech, na úřadech 

• Nevyhovující stav zeleně na Svaté hoře 

• Konflikt mezi průmyslovou činností a ochranou 
přírody a životního prostředí 
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• Vyhlášení CHKO Střední Poohří 

• Zakládání ekofarem v jižním zázemí města 
s možností využití brownfieldů, starých 
nevyužívaných statků 

• Zakládání ekofarem experimentálního 
charakteru na nebo v blízkosti rekultivovaných 
ploch po těžbě hnědého uhlí, netradiční a 
výzkumné formy hospodaření - např. pěstování 
energetických plodin, biomasy  

• Rozvoj agroturistiky ve spojení s ekofarmami 

• Vznik chráněných území NATURA 2000, 
možnost širší veřejné a odborné prezentace 
významných území 

• Částečná kultivace porostů a krajinných úprav 
na Svatém vrchu jako oblíbeného výletního 
místa místních obyvatel 

• Rozvoj ekologických druhů dopravy - pěší, 
cyklostezky. lodní doprava 

• Čerpání a efektivní využití finanční podpory 
z vnějších zdrojů (strukturální fondy EU, české 
podpůrné programy) 

• Uplatnění systému environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty (EVVO) Ústeckého kraje - 
založení Střediska ekologické výchovy, rozvoj 
ekovýchovy 

• Uplatnění českých a evropských podpůrných 
programů pro vyvážený rozvoj venkovských 
sídel: Program obnovy venkova, Fórum 
obnovy venkova, Leader+ 

• Rozvoj programů na zahlazení následků důlní 
činnosti a na odstranění starých ekologických 
zátěží 

• Možnost dalšího otvírání dobývacích prostorů 
s ložisky kamene, kaolinu, bentonitu v jižním 
zázemí města  (CHLÚ Úhošťany, jihovýchodní 
předpolí města aj.) 

• Trvající negativní vliv automobilové dopravy 
v intravilánu města jako důsledek absence 
východního obchvatu města - základního 
článku ucelené silniční sítě města 

• Poškozování obrazu krajiny šířením 
nevhodných urbanizačních struktur - obytné 
satelity na okrajích sídel (Kadaň, Kadaňská 
Jeseň, Úhošťany, Pokutice) rozsáhlé 
průmyslové monokultury na západním a 
severním okraji města 

• Nedostatek finančních prostředků z vnějších 
zdrojů (stát, EU) k řešení problémů ochrany 
životního prostředí 

• Pokračování nízké míry třídění a recyklace 
odpadů 
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Územní rozvoj, urbanismus, architektura 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• Bohatství historických památek. Výjimečně 
dochovaný historický střed Kadaně (MPR) 
v převážně dobrém stavebně technickém 
stavu s množstvím významných památek. 

• Jedinečná poloha města v rámci krajinného 
obrazu - Ohře, okolní vrchy, Doupov. 

• Přítomnost dalších významných 
architektonických památek, urbanistických 
nebo urbanisticko-krajinných celků mimo střed 
města: NKP františkánský klášter, Smetanovy 
sady, kostel sv. Vavřince v Želině atd. 

• Přiměřená odlehlost města od frekventované 
komunikace I/13. 

• Zachovalá přirozeně rostlá struktura malých 
sídel venkovského rázu v jižním zázemí města. 

• Relativně přehledná základní urbanistická 
struktura města. 

• Územní rezervy pro novou výstavbu 
v bezprostřední blízkosti středu města nebo 
jiných atraktivních polohách: Špitálské 
předměstí, lokalita Komenského, jihovýchodní 
předpolí, Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Pokutice, 
Zvoníčkov ad. 

• Obecně výhodná provázanost urbanistické a 
dopravní infrastruktury. 

• Blízkost rozmanitých krajinně atraktivních celků 
(např. Poohří, Doupovské hory, Krušné hory) 
včetně postupně rekultivovaných území 
zdevastovaných těžbou. 

• Architektonická jedinečnost technologického 
aparátu palivo-energetického průmyslu 
(elektrárny, chladící věže, velkorypadla...). 

• Částečné znehodnocení celkového obrazu 
města necitlivými stavební zásahy do hist. 
středu v posledních cca 50 letech vývoje - 
silniční průtah, asanace Špitálského předměstí, 
sídliště Koželužská, hotel Zelený strom, 
demolice pivovaru, sila, supermarkety,aj. 

• Soustředění objemově a architektonicky 
nevhodných staveb supermarketů 
v současném funkčním těžišti města s neg. 
vlivem na celkovou kultivaci významného 
prostoru. 

• Nízká funkční a typologická různorodost 
zástavby (vysoké % panelové zástavby, vysoká 
míra funkční segregace v mladší zástavbě); 
nedostatek různorodých forem bydlení 
(startovací byty, alternativní formy např. pro 
soc. nepřizpůsobivé občany aj.). 

• Obecně nízká architektonicko-urbanistická 
kvalita soudobé stavební produkce. 

• Absence odborně-veřejného diskursu při 
řečení klíčových otázek úz. rozvoje města. 
Absence systematické podpory tvůrčího 
prostředí, tvůrčí ideové a legislativní 
koordinace při řešení víceoborových otázek. 

• Absence vhodné formy prezentace úz. 
rozvojových záměrů města veřejnosti, 
podnikatelským subjektům. 

• Absence regulačních plánů, příp. jiných forem 
závazné ÚPD tam, kde je jí třeba (MPR, nové 
rozsáhlejší soubory  

• Sporný rozvoj urbanizovaných částí města do 
některých směrů (sídliště Stražiště I-II, prům. 
zóna Královský vrch). 

• Zčásti zanedbaný stavebně-technický stav 
drobných sídel v okolí města. 

• Zánik přirozeného reliéfu krajiny, sídelní a 
dopravní struktury vlivem těžby uhlí, plavení 
popílku, těžby kamene v blízkém okolí města 
(např. Kralupy, Ahníkov, spojení na 
severovýchod k Chomutovu)  

• Omezení ev. úz. rozvoje v okolí města vlivem 
existence rozsáhlých prům. souborů a jejich 
doprovodných technolog. systémů - objekty 
elektráren, plaviště popílku, vzdušné vedení 
VVN, povrch. doly aj. 
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• Postupné uvolňování nových ploch po 
ustupující těžbě hnědého uhlí a možnost 
spoluurčit charakter postrekultivačního využití 
území jako aktivní součásti spádového prostoru 
Kadaně; umisťování aktivit (např. jinde 
nevhodných, alternativních), různého 
významu, funkce a formy lokálního i 
nadregionálního významu. 

• Možnost územního rozvoje venkovských sídel 
v jižním a severním zázemí města (Úhošťany, 
Kadaňská Jeseň, Zásada, Pokutice, Nová 
Víska) formou lokálního doplňování zástavby. 

• Možnost spoluurčit charakter využití území 
v místě bývalé obce Mikulovice (např. 
obnovení převážně obytné zástavby 
přiměřenou formou). 

• Získávání nezávislých názorů formou ideových 
soutěží (spolupráce s ČKA), pracovních a 
diskusních workshopů, spoluprací s vysokými 
školami (semestrální projekty, letní dílny 
architektury...) 

• Trvající absence dokumentů územ. plánování 
(urbanistických studií, územ. plánů, 
regulačních plánů) dle lokality různě 
potřebných pro celkově kvalitní a vyvážený 
vývoj v oblasti. 

• Přetrvávající efekt „neživého“ historického 
středu města vlivem umísťováním nevhodných 
aktivit, absencí přiměřené zástavby 
v sousedství centra v současném rozsahu. 

• Pokračující znehodnocování příměstské krajiny 
vlivem postupující urbanizace do nevhodných 
směrů a výstavbou funkčně a typologicky 
nevhodných staveb včetně dalšího rozrůstání 
rozsáhlých funkčních monokultur (průmyslové 
zóny). 

• Degradace okraj. částí města a okolních 
venkovských sídel v plošná sídliště rodin. domů 
(obytné satelity). 

• Posilování prostorové izolace od poškozených, 
průmyslových a revitalizovaných částí krajiny. 

• Založení nevhodné dopravně-urbanizační 
struktury na stěžejní rozvojové ploše města - 
jihovýchodním předpolí. 

• Postupné zhoršování stavebně-technického 
stavu panelových domů, nemožnost kvalitní 
údržby, pokračující úpadek obytné kvality 
panelových sídlišť. 
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Dopravní infrastruktura 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• Výhodná geografická poloha Kadaně ke 
stabilizovaným trasám železniční (č.140 Ústí n 
Labem - Cheb) a silniční sítě (I/13, I/7). Vedení 
I/13 v odstupu od vnitřního města. 

• Blízkost hraničních přechodů do SRN (Vejprty, 
Sv. Šebestián, Boží Dar). 

• Orientačně srozumitelná základní dopravní 
osnova města ve vazbě na I/13 a I/7 
s přirozeným směřováním základních 
radiálních tahů II/224, II/568. 

• Forma základní dopravní osnovy podporuje 
gravitační roli města jako regionálního centra. 

• Všeobecně vyhovující a provozně 
diferencovaná obslužná síť města 
s disponovatelnými rezervami v kapacitě 
dopravní sítě. 

• Výrazná redukce přirozeně rostlé dopravní sítě 
v okolí města založením dolů, přerušení 
historické spojnice přes Prunéřov na 
severovýchod k Chomutovu a na sever ke 
Krušným horám. 

• Vysoký podíl nákladové dopravy na základní 
sběrné síti s negativním vlivem na funkci 
komunikací a kvalitu městského prostředí. 

• Rozvojově limitovaný systém regionálních 
železničních tras (č.164, č.165 - Kadaň město - 
Vilémov - Kadaňský Rohozec). 

• Značný rozsah drážních a vlečkových těles ve 
východním a severním předpolí města 
s výrazným bariérovým efektem pro 
optimalizaci dopravní sítě a event. územního 
rozvoje. 

• Nízké kvalitativní předpoklady pro využití 
vlečkového systému pro osobní dopravu. 

• Malá nebo žádná propojenost Kadaně 
s průmyslovými zónami Královský Vrch a Verne 
pomocí systému MHD, pěších a cyklistických 
tras. 

• Aktuální omezení kapacity hraničního 
přechodu Vejprty / Bärenstein jen pro pěší 
(cyklistickou) dopravu. 

• Absence koordinovaného postupu 
s návaznými obory (životní prostředí, 
architektura) při tvorbě dopravních koncepcí 
a jejich realizaci včetně řešení detailů parteru.  

 



II. SWOT analýza 

Strategický plán Kadaně 189 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• Závazně připravovaný a sledovaný projekt 
zkapacitnění I/13 a I/7 na R/7 s jasným 
rozvojovým potenciálem pro zkvalitnění vazeb 
tangenciálních (Podkrušnohoří) a radiálních 
(Praha, Sasko). 

• Příprava modernizace železniční trati č.140 
(celkové povýšení parametrů - rychlost 
120km/hod, kvalita intervalů). 

• Využití a rozvinutí programů příhraniční 
spolupráce v železniční dopravě. 

• Ve vazbě na projekt zkapacitnění I/13 možnost 
stabilizace celkové komunikační osnovy 
v technicky komplikovaném prostoru 
přilehlého území rámcově vymezeném 
Kadaní, Kláštercem nad Ohří a Novou Vískou 
včetně dořešení zapojení průmyslové zóny 
Královský Vrch do celoměstské koncepce 
regulace nákladové dopravy či obnovy 
přímého spojení Kadaň - Nová Víska. 

• Ve vazbě na realizaci východního obchvatu 
pro převedení nákladové dopravy možnost 
optimalizace územního rozvoje v severním 
předpolí Kadaně (prům. obvod Prunéřov). 

• Možnost založení nové komunikační osy 
integračního pásu Kadaň - Nechranice jako 
reakce na významné impulsy zkapacitnění tras 
I/13 a I/7 s odpovídajícím zapojením tras II/224, 
II/568 a rozvojových ploch v jihovýchodním 
předpolí města. 

• Rozšíření hranič. přechodu Vejprty - Bärenstein 
pro motorová vozidla. 

• Možnost využití a rozvoje vodní dopravy na 
vodních dílech Nechranice a Kadaňský 
stupeň. 

• Předpoklady pro rozvoj cykloturistických tras 
s páteřní trasou podél toku Ohře, která propojí 
Klášterec nad Ohří, Kadaň, Hradec. 

• Možnost využití rekultivovaných ploch jako 
aktivní součásti spádového území Kadaně. 

• Nedostatek finančních prostředků z vnějších 
zdrojů (stát, EU) k řešení problémů dopravní 
infrastruktury. 

• Omezení či zpoždění investic do nadřazené 
dopravní infrastruktury - zkapacitnění I/13, I/7 
na R/7.  

• Omezení investic do regionální železniční sítě 
s rizikem poklesu její funkční úrovně. 

• Komplikace v procesu nutných technických 
úprav stavebních a technických objektů 
dráhy. 

• Složitost nebo trvající absence 
koordinovaného postupu při řešení stabilizace 
komunikační osnovy v území rámcově 
vymezeném Kadaní, Kláštercem nad Ohří a 
Novou Vískou, trvající absence potřebných 
dokumentů územního plánování (urbanistické 
studie, regulační plány) pro další rozvoj této a 
navazujících lokalit, např. prům obvod 
Prunéřov, Mikulovice. 

• Realizace pro Kadaň nevýhodného řešení 
dopravního napojení z modernizované I/13 
(počet, typ mimoúrovňových nebo jiných 
křižovatek.  
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Technická infrastruktura 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• plně vyvinuté a pro další rozvoj disponibilní 
systémy technické infrastruktury jak hmotové 
(zásobování vodou, odvod splaškových a 
dešťových vod, ČOV, svoz TKO), tak 
energetické (elektrizační soustava VN 22 
kV/0,4 kV, zemní plyn, CZT), tak přenos 
informací (telekomunikační systém, televizní 
signál, radiový signál) 

• Vodárenská mikroskupina pro místní části již. 
předpolí v Krásném Dvorečku je využitelná pro 
budoucí zvýšené odběry. Vlastní tech. 
vybavení a kapacitní charakteristiky lze dále 
doplňovat a rozšiřovat 

• Přirozenou drenáží sídla a jeho místních částí je 
řeka Ohře. Spolu s nádržemi Kadaňský stupeň 
a ÚN Nechranice tvoří významný urbanogenní 
fenomén a může být nosným  faktorem 
budoucího rozvoje 

• Obec má funkční integrovaný systém 
hospodaření s tuhými odpady (stanoviště 
separovaného sběru, recyklační dvůr, řízenou 
skládku kontrakt na sběr a zneškodnění 
nebezpečných látek) 

• Některé místní části jižního předpolí nejsou 
připojeny na centralizovanou dodávku pitné 
vody (lokální zdroje – hygienické závady a 
vydatnost) 

• Absence odvodňovacích soustav v místních 
částech jižního a severního předpolí a čistíren 
odpadních vod splaškových (kromě Kadaňské 
Jeseně) 

• Nejsou uplatňovány energet. nenáročné 
technologie kořenových čistíren 

• Integrovaný systém hospodaření s tuhými 
odpady není důsledně rozvinut a plně 
uplatňován v místních částech 

• Nejsou  vytvářené (dosud) podmínky pro max. 
retardaci v území a vsak atmosférických 
srážek 

• Necitlivá úprava koryt lokál. vodotečí, 
likvidace meandrů (Prunéřovský potok, 
Bystřice, Lužický potok) znečištěná koryta 
u vodotečí již. předpolí, znehodnocená kvalita 
vod místních vodotečí vypouštěním 
nedokonale čištěných odpad. vod 
splaškových 

• Špatná údržba a zánik lokálních vodních 
nádrží v místních částech sídla 

• Místní části již. předpolí nejsou napojeny na 
přenosovou síť zemního plynu 

• Území je nadměrně zatíženo trasami 
nadzemních vedení elektrizační soustavy 
(vedení 22 KV, 110, 220, 400 kV – rozvodny 
Verneřov, Hradec, ETU, EPRU I a II) 

• Nejsou dosud využívány možnosti 
obnovitelných energetických zdrojů (solární 
radiace a její alternace) především v místních 
částech jižního přepolí (spalování tuhých 
energet. paliv činí trvalé ekologické zátěže) 

• Chybí lepší tepelné technické charakteristiky 
objektů (hlavně ochlazovaných ploch objektů 
stávající zástavby a kvalitní otopné soustavy 
s účinnou interní i externí regulací 

• Pokrytí území sítí převaděčů pro signály 
mobilních telefonů není úplné  
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• Odvodňovací soustava, jednotná kanalizace, 
vlastního sídla (Kadaně) je schopna postupné 
rekonstrukce (náhrada dožilých trub uličních 
větví) 

• Rozšíření a modernizace technologie ČOV 
(další biolog. stupeň) odstranění dusíku a 
fosforu a posílení účinnosti kalového 
hospodářství – bioreaktor, včetně energet. 
využití bioplynu pro vlastní en. potřeby 

• Uplatnění domovní monoblokové ČOV 
pracující v aerobním cyklu v místních částech 
bez soustavného odvodnění (Brodce, Meziříčí, 
Zásada) 

• Posílení možností přímého vsakování atmosf. 
srážek a realizace úprav pro zabezpečení 
retardace povrch. odtoků (posílení kapacity 
podzem. vod, zamezení vzniku přívalových 
odtoků atmosf. srážek) 

• Obnovení, event. nové založení drobných lokál. 
vodních nádrží v místních částech již. předpolí 
sídla pro funkci retenční, estetickou, 
mikroklimatickou a ekolog. 

• Uplatnění integrovaného systému hospodaření 
s tuhými odpady i ve všech místních částech 
města 

• Využití nabídky energ. zdrojů pro budoucí rozvoj 
místních částí sev. předpolí (Pruneřov, Nová 
Víska, ev. Tušimice) 

• Využití energií pro místní části jižního předpolí: 
elektrická energie, tuhá a tekutá fosilní paliva, 
propan-butan, v lokálních distribučních 
mikrosoustavách alternativní energetické zdroje 

• Vytvoření integrované přenosové soustavy 
zvukových a datových informací 

• Posílení přenosových systémů mobilních 
operátorů zahuštěním imitních center a posílení 
sítě retranslačních pointů (především 
v jihozápadní části území se složitými 
konfiguracemi terénu) 

• Potenciál dalšího využívání alternativních 
energetických zdrojů: 

- druhotné odpad. teplo z ETU II a EPRU I a II, 

- obnovitelné: solární radiace, vodní energie, energie 
biomasy, tepelná čerpadla    

• Znečištění vlivem absence oddílné soustavy 
splaškové kanalizace a biologicko-
mechanické ČOV v místních částech 
severního a jižního předpolí (kromě Kadaňské 
Jeseně) 

• Zkrácení životnosti skládky Tušimice vlivem 
opožděné realizace plně funkčního 
integrovaného systému hospodaření s tuhými 
odpady (primární třídění, druhotné suroviny, 
biosložky, nebezpečné látky) podstatně. 
Netříděné odpady, uložené na skládce jsou 
do budoucna vážným ekologickým 
nebezpečím 

• Oddálení realizace modernizace 
technologie centrální ČOV omezí možnosti 
rozvoje v nových lokalitách (jihovýchodní 
předpolí)- bývalá území vojenské správy) 

• Pokles zájmu případných developerů a 
různých aktivit obyvatel o využití rozvojových 
území místních částí jižního předpolí vlivem:  

- nedůrazné přípravy a opožděné realizace 
lokálních zdrojů pitné vody tam, kde není vnější 
vodovod (Brodce, Meziříčí, Zásada) 

- absence splaškové kanalizace a ČOV 

- absence vodních nádrží tam, kde nebude 
veřejný vodovod, a jejich využití jako zdroje 
požární vody 

- trvalého využívání tuhých energetických fosilních 
paliv 

- opožděné realizace kapacitní integrované 
pozemní přenosové sítě (hlasové přenosy, 
internet, TV signál…) 
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III. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH 
PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ 
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Obyvatelstvo, bydlení a sociální prostředí 

1 - Kvalifikační skladba obyvatel ovlivněná dlouhodobou orientací oblasti na nízkokvalifikovanou práci 
v palivoenergetickém komplexu. 

2 - Snížená podnikatelská aktivita místního obyvatelstva. 

3 - Vysoká míra nezaměstnanosti a zejména vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. 

4 - Vysoký počet osob závislých na sociálních dávkách a vysoký podíl sociálně slabé populace. 

5 - Tendence k prostorové koncentraci sociálně nejslabšího obyvatelstva do Prunéřova. 

6 - Vysoký podíl starších panelových domů s omezenou životností a s výhledovými  problémy. 

 

7 - Odliv mladého a kvalifikovaného obyvatelstva v důsledku omezených možností uplatnění na trhu práce 
(nedostatek pracovních míst, špatné platové podmínky), rychlé stárnutí obyvatelstva a pokles daňových 
příjmů obce. 

8 - Riziko vzniku sociálního ghetta Prunéřov. 

9 - Rostoucí problémy drogové závislosti školní mládeže. 

 



III. Identifikace hlavních problémových oblastí 

Strategický plán Kadaně 195 

Trh práce a podnikatelská základna 

1 - Vysoká a rostoucí nezaměstnanost, růst podílu osob dlouhodobě nezaměstnaných. 

2 - Kvalifikační nesoulad mezi nabídkou volné pracovní síly a poptávkou po ní. 

3 - Malá pružnost stávajícího středoškolského vzdělávacího systému reagovat na potřeby trhu práce. 

4 - Málo diverzifikovaná ekonomická základna, chybí zejména perspektivní obory 21. století. 

5 - Nízká rozvinutost podnikatelského prostředí. 

6 - Malá flexibilita malých podnikatelů ve vztahu k dynamicky se měnící situaci na trhu a nově se 
otevírajícímu trhu EU. 

7 - Malá funkčnost Hospodářské komory. 

8 - Malá rozvinutost podnikatelské spolupráce. 

 

9 - Přetrvávající velká provázanost výrobních aktivit na palivoenergetický  komplex může při změně 
koncepce energetiky (jednoznačná orientace na jádro) vést k výraznému zhoršení situace na trhu práce. 

10 - Výhledový nedostatek pracovních sil pro potřeby ekonomického rozvoje obce a regionu. 

11 - Regionální nedostatek pracovní síly s potřebnou kvalifikací pro nové investory nebo pro rozvoj 
stávajících podniků. 

12 - Přetrvávající nízká schopnost efektivního využití strukturálních a kohezních fondů a programu INTERREG. 
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Sociální infrastruktura (školství, kultura, zdravotnictví, sport) 

1 - Výhledově nedostatečné kapacity ústavních sociálních služeb. 

2 - Absence prostor pro společenské setkávání starých obyvatel. 

3 - Absence azylového typu ubytování. 

4 - Chybí domy na půl cesty (vyčleněné byty) pro lidi, kteří opouštějí ústavní a jiná pobytová zařízení a 
jejichž schopnost začlenit se do života běžné společnosti je snížena. 

5 - Absence rómského poradce a terénního pracovníka pro práci se sociálně problémovým obyvatelstvem 
a pro sociálně případovou práci s četnou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel a obyvatel 
sociálně vyloučených. 

6 - Chybí psychologická poradna pro dospělé a sociálně psychologické poradenství pro obyvatele se 
ztíženou schopností integrace do společnosti. 

7 - Nedostatečné provádění primární protidrogové prevence na školách formou malých interaktivních 
skupin. 

8 - Není zpracovaný komunitní plán sociálních služeb. 

11 - Obtížné získávání praxe a uplatňování absolventů SPŠ stavební, obchodní akademie i některých 
učebních oborů. 

12 - Zastaralé vybavení SOŠS a SOU. 

13 - Absence rekvalifikačního střediska. 

14 - Nízká flexibilita středních škol na trhu práce. 

15 - Jazyková bariéra. 

16 - Nízká participace mládeže 15-18 let na sportovní činnosti. 

17 - Absence sportovní haly. 

 

18 - Přísnější sociální politika státu a výrazné omezení finančních příspěvků na sociální péči.  

19 - Další snižování porodnosti a nedostatek žáků a studentů, který povede k uzavírání škol. 

20 - Pokračování velmi špatného úhradového systému za poskytnutou péči a rozevírání nůžek mezi příjmy a 
náklady. 

21 - Nekompetentní zásahy státní správy do koncepce a provozu nemocnice. 

22 - Pokles sponzorských příspěvků v důsledku ekonomického vývoje podnikatelské základny. 

23 - Pokles příjmů obce a nedostatek finančních prostředků na realizaci záměrů, provoz a údržbu zařízení. 
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Cestovní ruch 

1 - Neúplná turistická infrastruktura, chybí větší ubytovací kapacita = hotel (alespoň 60 lůžek pro autobus), 
turistická ubytovna. 

2 - Úzce profilovaná nabídka ubytování - pouze nízký a vysoký standard, většinou nízké kapacity se 
zaměřením na individuální a rodinnou turistiku, chybí „střední třída“. 

3 - Krátká doba pobytu návštěvníků v Kadani. 

4 - Nedostatek podnikatelských projektů zaměřených na cestovní ruch. 

5 - Absence komplexní databáze nabídky turistických produktů, služeb, cílů (např. dle rozsahu: prohlídkové 
pěší okruhy po městě, minivýlety do okolí; dle tématu - historie, příroda, sport, energetika, agroturistika; dle 
počtu účastníků aj.). 

6 - Špatný technický stav, nevyužitost některých pamětihodností, např. kostel sv. Vavřince v Želině. 

7 - Veřejná nepřístupnost některých významných pamětihodností - např. Svatá brána, Alžbětinský klášter se 
zahradou, vězení v Minoritském klášteře. 

8 - Narušené životní prostředí (dolováním zničená sídelní struktura oblasti, zničená krajina = výsypky, 
popílkoviště, komíny elektráren aj.). 

 

9 - Pokračování intenzivní těžby nerostných surovin (uhlí, kámen...), další devastace krajiny. 

 

Životní prostředí, krajinný ráz, ekologie 

1 - Rozsáhle zdevastovaná krajina na severovýchodě a východě území vlivem povrchové těžby hnědého 
uhlí. 

2 - Existující povrchová těžba ložisek nerudních surovin v okolí města - Blzeňský vrch (kámen), jihovýchodní 
okraj předpolí (kaolin) - s negativním vlivem na kvalitu životního prostředí: zvýšené koncentrace polétavého 
prachu, zvýšená hladina hluku, přítomnost nákladní dopravy ve vnitřním městě, devastace krajinného rázu. 

3 - Zatížení intravilánu města tranzitní a těžkou a nákladovou dopravou. 

4 - Celkově nízké ekologické povědomí obyvatel, rezervy v prosazování ekovýchovy na školách, 
v domácnostech, na úřadech. 

5 - Nevyhovující stav zeleně na Svaté hoře. 

 

6 - Možnost dalšího otvírání dobývacích prostorů s ložisky kamene, kaolinu, bentonitu v jižním zázemí města  
(CHLÚ Úhošťany, jihovýchodní předpolí města aj.). 

7 - Poškozování obrazu krajiny šířením nevhodných urbanizačních struktur - obytné satelity na okrajích sídel 
(Kadaň, Kadaňská Jeseň) rozsáhlé průmyslové monokultury na západním a severním okraji města. 

8 - Pokračování nízké míry recyklace odpadů. 
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Územní rozvoj, urbanismus, architektura 

1 - Soustředění objemově a architektonicky nevhodných staveb supermarketů v současném funkčním 
těžišti města s negat. vlivem na celkovou kultivaci významného prostoru. 

2 - Obecně nízká architektonicko-urbanistická kvalita soudobé stavební produkce. 

3 - Absence odborně-veřejného diskursu při přípravě a zadávání klíčových otázek územního rozvoje města. 
Absence systematické podpory tvůrčího prostředí, tvůrčí ideové a legislativní koordinace při řešení 
víceoborových otázek. 

4 - Absence vhodné formy prezentace územně rozvojových záměrů města veřejnosti, podnikatelským 
subjektům. 

5 - Absence regulačních plánů, příp. jiných forem závazné ÚPD tam, kde je jí třeba (MPR Kadaň, nové 
rozsáhlejší soubory, problematické lokality, urbanisticky kvalitní drobná sídla  jižním předpolí města). 

6 - Omezení ev. územního rozvoje v okolí města vlivem existence rozsáhlých průmyslových souborů a jejich 
doprovodných technologických systémů - objekty elektráren, plaviště popílku, vzdušné vedení VVN, 
povrchové doly aj. 

 

7 - Přetrvávající efekt „neživého“ historického středu města vlivem umísťování nevhodných aktivit, absencí 
přiměřené zástavby v sousedství centra v současném rozsahu. 

8 - Pokračující znehodnocování příměstské krajiny vlivem postupující urbanizace do nevhodných směrů a 
výstavbou funkčně a typologicky nevhodných staveb včetně dalšího rozrůstání rozsáhlých funkčních 
monokultur (průmyslové zóny). 

9 - Posilování prostorové izolace od poškozených, průmyslových a revitalizovaných částí krajiny.  
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Technická a dopravní infrastruktura 

1 - Výrazná redukce přirozeně rostlé dopravní sítě v okolí města založením dolů, přerušení historické spojnice 
přes Prunéřov na severovýchod k Chomutovu a na sever ke Krušným horám. 

2 - Prozatím nedostatečná propojenost Kadaně s průmyslovými zónami Královský Vrch a Verne v rámci 
systému MHD (do PZ Královský vrch se v současnosti zavádí) a zejména v oboru  cyklistických a pěších tras. 

3 - Některé místní části jižního předpolí nejsou připojeny na centralizovanou dodávku pitné vody (lokální 
zdroje – hygienické závady a vydatnost). 

4 - Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady není plně uplatňován v místních částech. 

5 - Nejsou  vytvářené (dosud) podmínky pro max. retardaci v území a vsak atmosférických srážek. 

6 - Necitlivá úprava koryt lokálních vodotečí, likvidace meandrů (Prunéřovský potok, Bystřice, Lužický 
potok) znečištěná koryta u vodotečí jižního předpolí, znehodnocená kvalita vod místních vodotečí 
vypouštěním nedokonale čištěných odpadních vod splaškových. 

7 - Území je nadměrně zatíženo trasami nadzemních vedení elektrizační soustavy (vedení 22 KV, 
110,220,400 kV – rozvodny Verneřov, Hradec, ETU, EPRU I a II). 

8 - Nejsou dosud využívány možnosti obnovitelných energetických zdrojů (solární radiace a její alternace) 
především v místních částech jižního předpolí (spalování tuhých energet. paliv činí trvalé ekologické 
zátěže). 

 

9 - Složitost nebo absence koordinovaného postupu při řešení stabilizace komunikační osnovy v území 
rámcově vymezeném Kadaní, Kláštercem nad Ohří a Novou Vískou, trvající absence potřebných 
dokumentů územního plánování (urbanistické studie, regulační plány) pro další rozvoj této a navazujících 
lokalit, např. prům obvod Prunéřov, Mikulovice. 

10 - Realizace pro Kadaň nevýhodného řešení dopravního napojení z modernizované I/13 (počet, typ 
mimoúrovňových nebo jiných křižovatek). 

11 - V místních částech severního a jižního předpolí (kromě Kadaňské Jeseně) nejsou vybudovány oddílné 
soustavy splaškové kanalizace a biologicko mechanické ČOV. 

12 - Opožděná realizace plně funkčního integrovaného systému hospodaření s tuhými odpady (primární 
třídění, druhotné suroviny, biosložky, nebezpečné látky) podstatně zkrátí životnost skládky Tušimice. 
Netříděné odpady, uložené na skládce, jsou do budoucna vážným ekologickým nebezpečím. 
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Město Kadaň bude přirozeným centrem části krušnohorského podhůří a středního Poohří.  Bude iniciátorem 
tvůrčího partnerství měst na místní, nadregionální i evropské úrovni. 

Město bude disponovat vitální různorodou ekonomikou s prioritní podporou nových kvalifikovaných oborů. 
Výhodné a kvalitní dopravní připojení na podkrušnohorskou magistrálu a významnou pražskou radiálu R7 
umožní konkurenceschopnost místních výrobně - podnikatelských aktivit, které zhodnotí potenciál nových 
hospodářských zón i starých průmyslových areálů. 

Město bude respektovat přítomné kulturní a přírodní bohatství, které jej zařadí po bok známých center 
cestovního ruchu. Historická perla ukrytá do věnce zelených vrchů položená mírně stranou hlavních 
dopravních tahů překvapí vysokou úrovní nabízených služeb a pohostí své návštěvníky nevšedními zážitky 
v podobě tradičních slavností, sportovních utkání či příjemných vycházek městem i krajinou za poučením a 
zábavou. 

Svým obyvatelům nabídne město plnohodnotné podmínky k životu díky různorodému a kvalitnímu bydlení 
v důstojném prostředí, široké nabídce pracovních příležitostí a možnostem studia v základním, středním i 
vyšším školství. Kvalitně rozvinutá kulturní, sportovní a zdravotní vybavenost bude nadále jednou ze 
základních podmínek fyzického a duševního zdraví svých obyvatel. 

Pro rekreační pobyty v širším okolí města, ať u Nechranické přehrady, v Krušných horách či v Klášterci nad 
Ohří bude město neopominutelným výletním cílem s rozmanitou programovou nabídkou. 

Město bude cílevědomě usilovat o dotvoření kvalitní dopravní soustavy a podpoří progresivní náměty 
veřejných dopravních služeb, které budou působit v zájmu jejich celkové operativnosti, atraktivity a 
obohacení životního stylu. 

Důrazná a soustavná péče o životní prostředí se stane samozřejmou součástí nové tváře města. Přednost 
dostanou ekologicky šetrné principy ve všech sférách života a myšlení obyvatel od spolupráce s místní 
podnikatelskou komunitou po důsledné prosazování ekologické výchovy ve školách. Okolní rozmanitá 
krajina bude plnohodnotnou součástí životního prostoru včetně zrekultivovaných území po hnědouhelných 
dolech. 

Město bude podporovat invenci, názorovou otevřenost, přirozený patriotismus, schopnost týmové práce 
svých obyvatel jako vlastnosti nezbytné pro zdravý a koncepční rozvoj města a řešení složitých situací. 
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V. PRIORITY ROZVOJE MĚSTA 
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A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

B LIDSKÉ ZDROJE  A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 

C CESTOVNÍ RUCH 

D KVALITA MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY 

E DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

F TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
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VI. ZÁMĚRY A NÁVRHY OPATŘENÍ 
 

 

 

 



VI. Záměry a návrhy opatření 
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Tato kapitola je koncepčním jádrem Strategického plánu Kadaně. Po formulací vize rozvoje města a 
Identifikací problémových oblastí jsou připraveny podmínky pro definování Prioritních (strategických) 
oblastí, kterým je nutno věnovat pozornost při dalším řízení a správě města. 

Pro každou z 6 Prioritních oblastí byly vypracovány tzv. Akční plány, které jsou strukturovány celkem do 23 
Záměrů a 90 Návrhů opatření (Projektů), z nichž 27 je označeno jako prioritních. Každá Priorita je v úvodu 
doplněna komentářem, který podrobněji rozvádí výchozí principy Strategické vize. Priorita je dále dělena 
do záměrů, které jsou specifickým prohlášením o tom, čeho se chce dosáhnout, co je žádaným cílem. 
Návrhy opatření jsou již konkrétními projekty, které jsou dle potřeby rozpracovány do takové podoby, z níž 
bude zřejmé jak má být cíle dosaženo, včetně toho, kdo je odpovědný za průběh a výsledek a jaké jsou 
časové souvislosti. 

Ačkoli jsou akční plány formálně rozděleny do jednotlivých Priorit, jejich charakter je často průřezový, tzn. že 
realizací jednoho Projektu v dané Prioritě dochází k řešení problémů v jiné nebo jiných oblastech. To je 
zřetelné zvláště u Priorit A - Podnikatelské prostředí, C - Cestovní ruch a E - Dopravní infrastruktura: rozvoj 
cestovního ruchu jako jednoho z nosných segmentů ekonomiky je neodmyslitelný bez kvalitní dopravní 
dostupnosti nebo B – Lidské zdroje a sociální infrastruktura a D – Kvalita městského prostředí a krajiny: 
žádaného přírůstku obyvatel dosáhneme mj. nabídkou atraktivního životního prostoru. Některé Projekty jsou 
též uskutečnitelné pouze za podmínky realizace jiného nebo je takový postup přinejmenším vhodný. Při 
správné koordinaci během realizace se jednotlivé projekty vzájemně posílí a výsledný efekt může být 
znásoben. Z uvedených důvodů je nutno chápat tento „katalog“ projektů jako provázaný celek. 

Akční plány logicky zahrnují také některé již probíhající významné investiční akce např. rekonstrukce 
Kongresového centra, stavba domova důchodců, realizace cyklostezek. To je dáno opět důvody časové 
a obsahové návaznosti těchto akcí na nově navrhované projekty. 

Projekty jsou v zásadě dvojí povahy: procesní a věcné. Procesní (organizační) projekty (např. koncepce, 
studie) vytvářejí ostatním projektům organizační, materiální a legislativní prostředí tak, aby další vývoj mohl 
pokračovat hospodárným a koordinovaným postupem. Věcné jsou ty projekty, jejichž realizací se dosahuje 
konkrétních výstupů většinou materiální povahy (konání kongresu, promenáda) a mají průřezový charakter, 
tedy naplňují více záměrů.  

Nutno poznamenat, že návrhy opatření jsou koncipovány za předpokladu „reálně optimálního“ průběhu 
událostí, za vědomí dosažených informací a zkušeností v roce 2004. V tomto ohledu je nutno chápat 
především termíny jako orientační a výchozí informaci, kterou je možné modifikovat s ohledem na aktuální 
situaci. 
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Priorita A. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

Vytvoření příznivého podnikatelského prostřední je předpokladem  ekonomického 
rozvoje města, příznivé změny jeho sociálních struktur. Ovlivňuje příchod a vznik nových 
podnikatelských subjektů,motivuje podnikatelské subjekty k inovačnímu chování, vede 
k  vytváření nových pracovních příležitostí a přináší i další  externality jako je růst  příjmů 
města, stabilizace mladého obyvatelstva, zlepšení identifikace a participace obyvatel, 
růst životní úrovně apod.  
 
Hlavní principy:  
 
Ekonomický rozvoj je výsledkem přirozených sociálních a ekonomických procesů na 
straně jedné a politické regulace těchto procesů na straně druhé. Možnosti obce jsou 
v tomto směru dvojí :  
 
a) ovlivňování přímými stimuly jako je územně technická připravenost, nabídka 
pozemků a objektů pro podnikání a cenová regulace prodejů a pronájmů obecního 
vlastnictví, využití veřejných investic k podpoře místního podnikání při zajištění 
průhlednosti a efektivity zadávání veřejných zakázek a efektivity návratnosti 
vynaložených veřejných investic. 
 
b) ovlivňování nepřímými stimuly jako je začlenění města do procesů regionální a 
nadregionální spolupráce, posilování partnerských přístupů mezi veřejnou správou a 
podniky, zlepšení komunikace veřejného a podnikatelského sektoru, kooperace mezi 
podnikatelskou sférou a obcí, zpřístupnění informací o potřebách produktů pro veřejný 
sektor v kraji, odstranění byrokracie v jednání s podnikatelskými subjekty, informační a 
poradenská činnost pro podnikatele, aktivní spoluúčast obce na vytváření legislativního 
prostředí, podpora při vytváření klastrů (sdružení podnikatelů), podpora rozvoje 
podnikatelské infrastruktury a infrastruktury pro  výzkum, vývoj a inovace, podpora 
rozvoje lidských zdrojů v souladu s potřebou podniků apod.  
 
Návrhy opatření Strategického plánu Kadaně vycházejí z vědomí těchto dvou oblastí 
možné regulace podnikatelského prostředí, ale i z potřeby respektovat hlavní principy 
přístupu k podpůrným fondům, které jsou dány principem programování 
(vypracováním víceletých a víceoborových programů rozvoje), principem 
koncentrace ( vytváření komplexních projektů v rámci strategií) a principem partnerství 
(spolupráce a sdružování prostředků více subjektů), principem doplňkovosti, principem 
monitorování a vyhodnocení   
 
Uplatnění nastíněného přístupu vede spolu s konkrétní znalostí současných problémů a 
nedostatků a rozvojových potenciálů  k formulaci základních směrů rozvoje  a návrhů 
opatření . 
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Záměr A.1. Vyšší integrace Kadaně do procesů regionální a nadregionální 
spolupráce  

Záměr je snahou o rozšíření ekonomického i společenského významu města 
a posílení jeho role v širších vztazích. To se neobejde bez intenzivnějšího 
zapojení města do procesů regionální a nadregionální spolupráce v těch 
oblastech, pro které má Kadaň vhodné podmínky a  které přispívají 
k naplnění vize rozvoje města.  

Potřeba integrace Kadaně do širších společenských  procesů  a struktur  se 
odráží  i ve snaze  participovat  na  cílech celokrajských, republikových  i 
evropských rozvojových strategií a programů. Konkrétním příspěvek jsou 
navržená opatření , které  jsou i impulsy pro rozvoj podnikání.  

Návrh opatření A.1.1. Iniciovat vznik česko-saského turistického regionu a jeho 
produktové nabídky  
Cestovní ruch je jednou z důležitých doplňkových aktivit ekonomického rozvoje 
města. Samotná Kadaň není přes všechny své atraktivity schopna nabídnout 
dostatečnou škálu produktů, které by podchytily širší uživatelský okruh,  prodloužily 
jeho pobyt v území a vedly cestovní kanceláře k začlenění Kadaně do své 
programové nabídky. Vytvoření turistického regionu a širší produktové nabídky 
umožní plánovité zapojení atraktivit v širším zázemí města a vytvoří platformu pro  
spolupráci obcí a subjektů působících v CR, včetně spolupráce na obnově 
turistických pamětihodností. V produktové nabídce by měly již být zohledněny i 
výhledové možnosti využití rekultivovaných ploch ve východním předpolí města a  
nabídka atraktivit pro specifické formy cestovního ruchu  

Rozvoj cestovního ruchu je podporován Státním programem podpory CR s orientací 
na podporu rozvoje měst a obcí se statutem lázeňského města, podporu budování 
doprovodné infrastruktury pro sportovně rekreační aktivity, doprovodné infrastruktury 
na území městských památkových rezervací a zón a na podporu prezentace CR. 
Přeshraniční spolupráce je podporována programem INTERREG. 

Výstup(y):  Marketingová studie regionu  

Hlavní garant: Město Kadaň, Komise pro územní rozvoj 

Spolupracující instituce:  Česká centrála cestovního ruchu, Ústecký kraj  

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Ústecký kraj, MMR  

Termín:  od 2006 

Další poznámky:  Opatření je nutno koordinovat s  Návrhy opatření A.1.2., A 
1.3. a C.3.2. 

 Nutným podkladem je zpracování databáze a 
vyhodnocení nabídky základní infrastruktury CR,  
infrastruktury doplňkových aktivit a jejich standardů, ale i 
vyhodnocení navrhovaných záměrů v řešení dopravní 
infrastruktury pro CR (pěší cesty, cyklotrasy, odpočinková 
státní, značení) a vyhodnocení ekologických limitů 

Úkol 1 Územní vymezení integrovaného turistického regionu. 

Úkol 2 Zahájit jednání s dotčenými obcemi v ČR i v Německu.  

Úkol 3 Vyhledat zpracovatele a zadat zpracování marketingové  studie. 

Úkol 4 Zpracovat marketingovou studii. 
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Návrh opatření A.1.2. Navázat a podporovat spolupráci obcí v spádovém obvodu Kadaně 
jako obce s rozšířenou pravomocí   
Mikroregion Kadaň (spádový obvod obce s rozšířenou pravomocí výkonu státní 
správy) je tvořen třemi spádovými obvody obcí pověřenými státní správou. Dva 
z nich, Kadaňsko a Klášterecko vykazují vysokou míru pracovní a obslužné spjatosti, 
ale i řadu společných problémů, které je efektivní řešit společnými silami a 
sdruženými finančními prostředky. Všechny spádové obvody lze přitom integrovat 
společnou koncepcí cestovního ruchu.  

Výstup(y): Konkrétní projekty spolupráce   

Hlavní garant: Město Kadaň + Město Klášterec nad Ohří 

Spolupracující instituce:  obce ve spádovém obvodu, kraj   

Náklady (odhad): bez přímých nákladů  

Fin. zdroje (možné): v rámci rozpočtů měst a obcí 

Termín:  od 2005 průběžně 

Další poznámky:  - 

Úkol 1 Vypracovat návrh  rámcových  oblastí  spolupráce a podmínek participace 
zúčastněných obcí  

Návrh opatření A.1.3. Podpořit rozvoj nadregionálních služeb spojených s péčí o zdraví, 
volný čas a cestovní ruch  
Nutné započetí procesu postupné transformace podnikatelské základny vázané  
z velké části na palivoenergetický komplex a základny s nízkou inovační schopností 
vyžaduje hledání nových programů v oblastech přinášejících nejen technologické , 
ale i komerční podněty pro inovace. Těmi jsou mimo jiné péče o zdraví , volný čas a 
cestovní ruch. 

Kadaň má dobré předpoklady pro to, aby se stala nadregionálně významným 
centrem služeb a poskytla zázemí pro rozvoj lázeňské funkce v Klášterci n.O.: vedle 
památkového potenciálu a krajinných hodnot je to zejména existence městské 
nemocnice s disponibilními kapacitami pro další aktivity a dobrá sportovní 
vybavenost.  

Výstup(y): Fondy na podporu rozvoje  nadregionálních služeb 

Hlavní garant: Město Kadaň  

Spolupracující instituce: Klášterec nad Ohří, Nemocnice Kadaň s.r.o.  

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  programy pro rozvoj cestovního ruchu, programy na 
podporu rozvoje sportovní infrastruktury, na podporu 
malého a středního podnikání   

Termín:  od 2005 průběžně 

Další poznámky:  Opatření je nutno propojit s opatřeními  č. A.1.1.,  A.1.2., 
A.1.4, A.1.5. 

Návrh opatření A.1.4. Propagace a prezentace Kadaně v ČR a v zahraničí  
Účinnější využití komparativních výhod města vyžaduje zpracování systému  
koncepce propagace a prezentace města v ČR a v zahraničí, která by zahrnovala 
všechna věcná témata možné prezentace (atraktivity CR, infrastruktura CR, 
úspěchy podnikatelské základny a její produkty, nabídka specializovaných 
lékařských služeb, nabídka pro investory apod. ), nástroje  využitelné pro tento cíl 
(propagaci v médiích, účast na mezinárodních veletrzích, pořádání významných 
společenských i odborných akcí, vydávání propagačních materiálů, zajištění 
prezentace Kadaně v programech zahraničních cestovních kanceláří, zlepšení 
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propagace a prezentace města na internetu apod.) a dále  personální zajištění , 
časový harmonogram, předpokládané efekty a náklady.   

Výstup(y): Koncepce propagace města  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Kraj, MMR, ČCCR, partnerská města, cestovní kanceláře  

Náklady (odhad): v rámci rozpočtu města 

Fin. zdroje (možné):  Kraj, MMR, EU 

Termín:  od 2006 průběžně 

Další poznámky: Opatření je účelné  propojit s opatřeními na zřízení funkce 
městského managera(A.3.1.),  na vznik českosaského  
turistického regionu (A.1.1.) a s opatřením A. 1.2 (podpora 
spolupráce obcí v spádovém obvodu Kadaně)  

Úkol 1 Vyhodnotit stávající formy prezentace a jejich účinnost. 

Úkol 2 Zmapovat možností využití regionálních, krajských, státních a evropských 
serverů a webových stránek k prezentaci. 

Úkol 3 Zmapovat a vyhodnotit jiné  formy  prezence. 

Úkol 4 Zpracovat koncepci do 2007. 

Návrh opatření A.1.5. Zajistit a zkvalitnit trvalý dialog města s krajskými orgány a 
institucemi státní správy  
Smyslem opatření je zajistit rychlou a průběžnou informovanost města o důležitých 
rozhodnutích krajských centrálních orgánů, které mohou ovlivnit realizaci cílů rozvoje 
města, ale také zajistit rychlejší reakce orgánů státní správy na požadavky města. 
V prvém případě se jedná se zejména o potřebu včasných informací o dotačních 
titulech pro daný rok. To umožní městu kvalitní přípravu a včasné podání vlastních 
projektů, ale i včasnou informovanost ostatních možných participientů na rozvoji 
města. V druhém případě jde o to, aby některá řešení, která přímo závisí na 
spolupráci se státní správou, měla  šanci být realizována v krátkých termínech a 
nedocházelo k tomu, že pomalá reakce vyšších orgánů státní správy odsune řešení 
mezi neaktuální (viz např. potřeba sladění orientace škol a potřeb trhu práce).   

Výstup(y): Kritické zhodnocení stávajícího  dialogu a  politické 
vyjednávání    

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:   ostatní obce mikroregionu i mimo mikroregion 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  od 2005 průběžně 

Další poznámky: K 20. říjnu 2004  jsou stále na stránkách kraje prezentovány 
pobídky s datem podání únor 2004. Vypsané programy  
na rok 2005 nejsou ještě k dispozici. Pokud by byl opět 
dodržen termín únor 2005, je nejvyšší čas se započetím 
procesu vyjednávání na získání více zdrojového  
finančního krytí projektu  a přípravy žádostí   

Úkol 1 Získat ostatní obce pro spoluúčast na realizaci opatření  

Úkol 2 Kriticky zhodnotit stávající spolupráci  

Úkol 3 Vyvinout tlak na příslušné orgány 
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Návrh opatření A.1.6. Podpořit vznik regionálního vědecko technologického centra pro 
vznik a šíření technologií high-tech a inovací  
Uchování konkurenceschopnosti tradičních oborů vyžaduje vyšší využití inovačních 
technologií a neustálou reflexi nových poznatků.  Vznik regionálního VTC  v Kadani 
nebo v rámci mikroregionálního seskupení  se stane významnou komparativní 
výhodou pro místní podniky. Zavádění inovací v podnicích napojených na 
technologická centra má vysokou podporu v investičních pobídkách 
CZECHINVESTU . Je účelné iniciovat vznik centra v návaznosti na ČEZ se základní 
orientaci centra na využití netradičních energetických zdrojů, recyklaci odpadů, 
nové technologie rekultivací a pod. a provázat se snahou o lokalizaci fakulty 
vysokého školství. 

Vznik centra může město podpořit i zkvalitňováním celkových podmínek pro bydlení 
rodin vysoce kvalifikovaných pracovníků vč. zajištěním možnosti studia dětí ve 
světovém jazyce.  

Výstup(y): Projekt záměru VTC  

Hlavní garant: Město Kadaň. 

Spolupracující instituce:  ČEZ, vědecké ústavy a vysoké školy  

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  ČEZ, Kraj, CZECHINVEST 

Termín:  dle aktuálních možností a zájmu 

Další poznámky:  Propojit s opatřením  na vznik fakulty  vysokého školství 

Úkol 1 Prověřit  podmínky  vzniku VTC. 

Úkol 2 Prověřit realizovatelnost záměru.  

Úkol 3 Zpracování projektu – postupných kroků realizace. 

Návrh opatření A.1.7. Vytvořit podmínky pro příchod významné instituce s nadregionální 
působností  
Kadaň jako přirozené centrum krušnohorského podhůří a středního Poohří 
s nabídkou kvalitního prostředí, má dobré předpoklady pro to, aby se zde 
etablovala instituce s nadregionální působností, nejlépe evropskou. Došlo by tak  k 
posílení příznivého  image města , zvýšení  jeho  proslulosti, k příchodu vzdělané 
vrstvy pracovníků a k vzniku nových míst ve vyvolaných službách. Trendy ve 
vyspělých evropských zemích směřují k decentralizaci veřejně správních funkcí, jako 
nástroje regulace nezaměstnanosti, ale i podpoře decentralizace vysokého školství 
jako nástroje demokratizace podmínek života a neselektivního přístupu ke vzdělání.  

Motivujícím  faktorem lokalizace veřejné instituce mohou  být např. rozsáhlé 
rekultivační práce, které budou realizovány v celém pánevním prostoru a 
v navazující saské oblasti  a specifické podmínky pro ekologický výzkum, ale např. i 
kulturní a ekonomické  podněty vyvolané potřebou  česko-německé spolupráce (viz 
opatření na zřízení fakulty vysokého školství v prioritě Lidské zdroje a sociální 
infrastruktura).  

Výstup(y): Nalezení vhodných prostor a prezentace nabídky  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:     partnerská města v  Sasku, MK, MŠMT, MMR, kraj,  ČEZ,  

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  průběžně dle možností 

Další poznámky:   
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Záměr A.2. Rozvoj podnikatelských aktivit  

Rozvoj hospodářské základny Kadaně je podmiňován restrukturalizací, 
inovací a optimalizací výrob a technologií v tradičních hospodářských 
odvětvích, vytvořením příznivého podnikatelského prostředí pro investory, 
včetně přípravy ploch a objektů pro podnikatelské aktivity. Podstatou tohoto 
opatření je poskytovat firmám a podnikům v kraji servis, služby a podporu, 
které by se odrážely v nových možnostech jejich rozvoje a 
konkurenceschopnosti, vedly k příchodu nových investorů a k efektivnějšímu 
využití potenciálu města pro podnikání (lidského, zdrojového i územního). 

Návrh opatření A.2.1. Vytvořit nabídku podnikatelských příležitostí a jejich prezentace  
Vytvoření nabídky investičních příležitostí je důležitým  předpokladem pro rozvoj 
podnikatelských  aktivit i pro získání finančních prostředků z podpůrných fondů a 
pobídek. Vedle dnes existujících a využívaných podnikatelských zón existuje 
v Kadani i celá řada nevyužitých ploch a opuštěných areálů, rezervní plochy mají i 
existující subjekty.. 

Výstup(y): Katalog investičních příležitostí  

Hlavní garant: Město Kadaň  

Spolupracující instituce:  odborná firma, podnikatelé, CZECHINVEST  

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Kraj, Město Kadaň  

Termín:  od 2006, viz úkoly 

Další poznámky:  - 

Úkol 1 Zmapovat nevyužité plochy vhodné pro rozvoj podnikatelských aktivit a 
nevyužité objekty s možností revitalizace do 12/2006. 

Úkol 2 Provést identifikaci vlastnických vztahů a kontaktovat vlastníky do 04/2007. 

Úkol 3 Popsat technické parametry objektů a ploch do 07/2007. 

Úkol 4 Vyhodnotit využitelnost ploch a areálů do 12/2007. 

Úkol 5 Stanovit  rámcové náklady a zainteresovat vlastníky. 

Úkol 6 Zajistit vlastní,  krajskou i mezinárodní  prezentaci nabídky do 2008. 

Návrh opatření A.2.2. Vytvoření pobídkového systému pro investory  
Vliv vysoké konkurence v nabídce  podnikatelských  příležitostí, která je typická pro 
celou oblast Ústeckého kraje a zvláště pro pánevní okresy, je třeba oslabit 
vytvořením pobídkového systému města. Měl by zohledňovat především potřebu 
příchodu a stabilizace oborů s inovačním chováním  a to jak v oblasti průmyslové 
produkce, tak v oblasti služeb s významnou preferencí strategických služeb. 
Pobídkový systém by měl zahrnout celou škálu možných pobídek: finanční 
zvýhodnění (ceny pozemků, ceny pronájmů, odpuštění daně z nemovitosti a pod),  
dobrou investiční připravenost a certifikaci zón (Královský Vrch ji např. nemá), 
dobrou dopravní obslužnosti do zón, vytvoření podpůrných služeb pro investory, 
zavedení systému oceňování a propagace úspěšných podnikatelů,  vyhlašování 
soutěží, vstřícnost a rychlost při vyřizování úředních formalit, zpřístupnění informací 
o potřebách produktů veřejné zprávy  apod.  

Výstup(y): Systém pobídek  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  MPO, CZECHINVEST 
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Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, kraj  

Termín:  do 2006 

Další poznámky:  - 

Návrh opatření A.2.3. Založit centrum služeb pro podnikání  
Posláním centra je podpora přímých investic, urychlení administrativních procesů 
spojených s podnikáním, pomoc začínajícím i stávajícím podnikatelům formou 
poskytování širokého spektra poradenských , propagačních, marketingových , 
informačních  i  vzdělávacích služeb pro podnikání vč. pomoci podnikatelským 
subjektům při získávání prostředků ze strukturálních a kohezních fondů.   

Výstup(y): Realizace centra  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ČR, místní 
podniky, Kraj , Úřad práce   

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Kraj, MPO, Město Kadaň 

Termín:  2008 

Další poznámky:  Provázat s Návrhem opatření A.3.1.    

Úkol 1 Koncepce centra (náplň, statut,  náklady jednorázové, provozní 
dlouhodobé). 

Úkol 2 Zajištění vhodných prostor  např. ve Vzdělávacím a společenském centru 
Střelnice. 

Úkol 3 Personální zajištění. 

Úkol 4 Prezentace a propagace centra. 

Záměr A.3. Zvýšení příjmů města a efektivnosti vynakládaných veřejných investic  

Obce a města při plánování a rozhodování o možnosti svých příjmů a výdajů 
řeší  v podstatě stejné otázky jako každý jiný podnikatelský subjekt. Na rozdíl 
od podnikatelského subjektu rozhodují příslušníci veřejného sektoru o užití 
prostředků z veřejných příjmů  a odpovídají za účelnost a hospodárnost jejich 
využití občanům, stejně tak jako za to, že budou využity všechny možnosti 
k rozšíření příjmové stránky rozpočtů. Rozšíření příjmové stránky a zvýšení 
efektivnosti vynakládaných investic umožní realizaci i řady opatření na 
podporu příznivého podnikatelského prostředí. 

Návrh opatření A.3.1. Zabezpečit realizaci Návrhů opatření SPK prostřednictvím 
zaměstnanců městského úřadu a odborných firem 
Realizace opatření přijatých v Strategickém plánu Města Kadaně vyžaduje  jejich 
postupné a cílevědomé prosazování  spojené  s aktivním osobním nasazením , 
s širokou odbornou erudicí vč. jazykových znalostí . V neposlední řadě je spojeno i 
s manažerskou schopností přilákat nové investory a zajistit dostatečné zdroje 
finančních prostředků.  

Realizace velké částí  opatření je podmíněna sdružováním prostředků od více 
subjektů a zejména získáním dotačních příjmů z  vyhlašovaných podpůrných 
programů jednotlivých ministerstev, krajů, Evropské unie. Je proto třeba soustavně 
sledovat a vyhodnocovat možnosti využití podpůrných fondů, odborně zpracovat 
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žádosti a zajistit jejich včasné podání, ale také hledat další možné participienty na 
realizaci opatření, zavést systém podpory, přípravy a realizace společných projektů 
veřejné správy, podnikatelů a neziskové sféry ( viz. Návrh opatření A.3.2.) a 
společných projektů obcí (viz Návrh opatření A.1.2).  

Funkci lze zajistit prostřednictvím zaměstnanců městského úřadu nebo externím 
odborným pracovníkem nebo firmou. Zřízení funkce městského manažera je 
efektivním řešením těchto a dalších potřeb souvisejících s podporou podnikání ( 
A.2.2., A2.3.)   

Výstup(y) Personální zajištění a náplň práce     

Hlavní garant: Město Kadaň . 

Spolupracující instituce:  - 

Náklady (odhad): v rámci rozpočtu města 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň  

Termín:  od 2005 průběžně 

Další poznámky:  v současné době je náplň práce městského managera 
pouze  částečně řešena spoluprací s odbornou firmou -  
využití programu SROP pro rozvojové aktivity města      

Úkol 1 Popis práce městského manažera, potřebné kvalifikace a  vymezení jeho 
kompetencí  

Úkol 2 Vyhlášení  konkursu a výběr vhodného kandidáta. 

Návrh opatření A.3.2. Zavést systém podpory, přípravy a realizace společných projektů 
veřejné správy, podnikatelské a neziskové sféry 
Velká část rozvojových programů obce nemá šanci být realizována bez uplatnění 
principu subsidiarity, tedy sdružování prostředků. Vytvořením fondového 
hospodářství v jednotlivých oblastech rozvoje a zpracováním podmínek participace 
města v oblastech společného zájmu  v delším časovém horizontu a jejich 
zveřejněním, lze podpořit iniciativu subjektů a realizace společných projektů 
veřejného sektoru, podnikatelů a neziskové sféry.  

Výstup(y): Vytvoření fondového hospodářství   

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:   

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  2007 

Další poznámky:  - 

Úkol 1 Vytipování oblastí společného zájmu. 

Úkol 2 Zpracování systému participace. 

Úkol 3 Vytvoření fondového hospodářství. 

Návrh opatření A.3.3. Zvyšování  erudovanosti pracovníků městského úřadu v oblasti 
ekonomiky, finančního řízení a finančních zdrojů 
Opatření sleduje cíl snížit rizika rozhodování o alokaci veřejných finančních 
prostředků. Rozhodování zohledňující veřejný zájem je složitým procesem  s vysokými 
nároky na odbornou erudici pracovníků. Je proto důležité zajistit informovanost 
pracovníků městského úřadu o možných metodách snižujících  riziko rozhodování a 
zajistit jejich trvalé ekonomické vzdělávání.  

Výstup(y): Zvýšení kvality práce městského managementu   
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Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  - 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  průběžně 

Další poznámky:  -  

Úkol 1 Zajištění trvalého ekonomického vzdělávání pracovníků městského úřadu. 

Úkol 2 Zavedení metod ekonomického vyhodnocování jako permanentní součásti 
rozhodovacích procesů finančního řízení. 
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Priorita B. LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ 
INFRASTRUKTURA 

Sociálně-ekonomický rozvoj města je odvislý od kvality lidských zdrojů. Možnosti 
ovlivňování lidského potenciálu jsou dány především kvalitou a fungováním sociální 
infrastruktury. Návrhy záměrů a opatření jsou proto vzájemně provázány a formulovány 
společně v rámci jedné priority. 
 
Hlavní principy:  
Rozpracovaná opatření vycházejí z potřeby zajištění demografické vitality města nutné 
pro dostatečný potenciál pracovních sil, udržení příjmů města a následně i schopnosti 
města zajišťovat své funkce. 
 
Účinnost opatření pro zajištění demografické vitality města musí být propojena 
s podmínkami pro zajištění fyzického i sociálního zdraví obyvatel.  
 
Uplatnění obyvatelstva na trhu práce je potom spojeno s potřebou zlepšení 
vzdělanostní úrovně a kvalifikační skladby obyvatelstva a se zkvalitněním podmínek pro 
vzdělávání.  
 
Podporou sociálně ekonomického rozvoje města a požadavkem na zajištění 
demokratičnosti  je rozvoj občanské společnosti a její participace na řízení města, které 
tak může využít a podpořit kreativitu místního obyvatelstva, začlenit rozvojové záměry 
různých zájmových seskupení do rozvojových programů a posílit tak i identifikaci 
obyvatel s místem, kde žijí.  
 
S podporou rozvoje občanské společnosti a s potřebou zajištění sociálního zdraví 
obyvatel souvisí i podpora procesu integrace sociálně znevýhodněných a vyloučených 
skupin do běžného života. 
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Záměr B.1. Zajištění demografické vitality města 

Celorepublikové i celoevropské demografické trendy se projevují ve stárnutí 
obyvatelstva. Výhledově se bude i město Kadaň potýkat s tímto problémem. 
Spolu s emigrací mladého a vzdělaného obyvatelstva z území přináší stárnutí 
populace pokles celkových počtů obyvatel. Omezení rizika stárnutí obyvatel 
a s tím spojených vlivů na ekonomiku města je odvislé od podmínek 
vytvořených v sociální infrastruktuře a v nabídce pracovních příležitostí.  
V  rámci sociální infrastruktury je nejúčinnějším regulátorem rozvoj obytné 
funkce, z ostatních druhů to jsou školská a zdravotnická zařízení. 

Problém pracovních míst je spojen s řešením priority Podnikatelské prostředí, 
téma zdravotnictví v rámci opatření B.2., téma vzdělávání v rámci opatření 
B.3. 

V rámci tohoto záměru se proto zabýváme pouze opatřeními souvisejícími 
s bytovou politikou města  s tím, že opatření na vytváření územně 
technických podmínek jsou řešena  v jiných prioritách. Důležitým faktorem 
zajištění demografické vitality je  stabilizace mladého obyvatelstva , která 
musí být založena na znalosti motivů trvale udržitelného zájmu o bydlení 
v Kadani. 

Návrh opatření B.1.1. Koncepce rozvoje bydlení a bytové politiky do r. 2015 
Uchování demografické vitality je podmíněno vznikem nových bytů pro pokrytí 
potřeb nově vzniklých domácností jako nabídky pro imigranty, jako náhrady za 
nutný odpad bytového fondu z důchodů stavební  zchátralosti a morální zastaralosti  
nebo z důvodů nutných demolic podmiňující rozvoj jiných funkcí. 

Pokud k nové výstavbě nedochází (ať už na nových plochách nebo formou 
vestaveb a nástaveb), je vývoj vždy doprovázen úbytkem bytového fondu, 
stárnutím obyvatel a poklesem velikosti města.  

Snížení odpadu bytového fondu, uchování kvality bydlení i kvality celého městského 
prostředí, je podmíněno plánovitou realizací údržby a oprav bytového fondu vč. 
nedokončené rekonstrukce některých objektů MPZ.   

V koncepci rozvoje bydlení  je proto  nutno sledovat všechny procesy reprodukce 
bytového fondu od nové výstavby přes modernizaci  po údržbu a opravy a jejich 
dopady na vývoj obytné funkce. Přitom je nutné počítat se snižováním průměrné  
velikosti bytové domácnosti, tj. s tím, že výhledově bude žít ve více bytech méně 
obyvatel.  

Koncepce rozvoje bydlení by měla  navrhnout i proporční podíly  jednotlivých forem 
bydlení od luxusního vlastnického přes klasické sociální bydlení v nájemních bytech, 
k bydlení skupin se specifickými nároky na bydlení. Některé z těchto forem jsou zatím 
deficitní (např. luxusní bydlení) jiné, zejména  ve vztahu k specifickým skupinám, 
zcela absentují, nebo jejich řešení neodpovídá běžným standardům. Koncepce 
rozvoje bydlení  by  měla zahrnout i proporční potřebu jednotlivých velikostních 
kategorií bytů v závislosti na očekávaném vývoji skladby domácností, situaci na trhu 
s byty  a životní úrovni.  

Navazující koncepce bytové politiky stanoví soubor regulačních pravidel zacházení  
s bytovým fondem v souladu s koncepcí rozvoje bytového fondu a záměrem na 
uchování demografické vitality, sociálního a fyzického zdraví obyvatel, ale i s cílem 
podpořit fungování trhu s byty.  Tato pravidla by neměla  být vztažena pouze na 
bytový fond ve vlastnictví města, ale v určitých oblastech i na ostatní vlastnické 
formy v rámci platné legislativy. Hledání účinných regulátorů pro tyto formy je 
součástí koncepce bytové politiky. Koncepce bytové politiky zahrnuje i možnosti 
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čerpání finančních zdrojů z veřejných prostředků a fázování jednotlivých etap 
v rozvoji bydlení.  

Výstup(y): Koncepce rozvoje bydlení a bytové politiky  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  MMR, vlastníci domů 

Náklady (odhad): Koncepci  může město zpracovat vlastními silami 
s využitím externího poradenství 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  do 2006 

Další poznámky:  Město má zpracovanou koncepci regenerace bytového 
fondu MPR a koncepci prodeje bytů z obecního do 
osobního vlastnictví, která je již částečně zrealizována 

Úkol 1 Kvantifikace potřeb a návrh struktury bytů v horizontu do r.2015. 

Úkol 2 Koncepce nové výstavby, údržby a regenerace  bytového fondu. 

Úkol 3 Koncepce sociálního bydlení. 

Úkol 4 Dokončení privatizace bytového fondu ve vlastnictví města. 

Úkol 5 Koncepce bytové politiky do r. 2015. 

Návrh opatření B.1.2. Marketing motivů trvale udržitelného zájmu o bydlení v Kadani 
u mladých obyvatel 
Periodické provádění průzkumů a anket s orientací na potřeby, postoje a názory 
mladých lidí a jejich průmět do řízení města 

Výstup(y): Výsledky průzkumů jako podklad pro rozhodování  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Sociologické pracoviště 

Náklady (odhad): řádově desítky tisíc Kč 

Fin. zdroje (možné):  MMR, nadace s orientací na rozvoj občanské společnosti 

Termín:  od 2005 průběžně 

Záměr B.2. Zajištění fyzického a sociálního zdraví obyvatel 

Záměr sleduje zkvalitnění sociální a zdravotní péče, rozšíření a zkvalitnění 
prevence zdravotní péče,  efektivní využití potenciálu stávajících zařízení a 
propojování sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v domácím 
prostředí,   integraci  sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin do 
běžného života a zajištění bezpečnosti obyvatel a zdravého sociálního 
prostředí.  

Návrh opatření B.2.1. Koncepce protidrogové prevence a její propojení na programy 
prevence kriminality 
Odpovědnost města spočívá v provázání a podpoře prvků komplexního systému 
péče ve všech oblastech protidrogové prevence, ve spolupráci se složkami, které 
se zabývají represí, ve sběru dat, v koordinační činnosti aktivit s celoměstskou 
působností, ve sledování a vyhodnocování efektivity jednotlivých programů a 
v podpoře rozvojových zásadních městských programů protidrogové prevence.  
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Základem dnešních aktivit města je primární prevence. Významnou roli v primární 
protidrogové prevenci hraje Městský úřad především tvorbou a rozšiřováním 
nabídek volnočasových a sportovních programů pro děti a mládež. Ostatní formy 
primární prevence nejsou zcela vyhovující a nevedou k potřebným efektům. 

Je nutno rozlišovat osvětu, prevenci, dále pak včasnou intervenci, která je již na 
přechodu k péči o experimentátora . Přednáška pro masu několika set dětí nemůže 
být nazývána prevencí, jedná se o pouhou osvětu, kterou v plné míře a kvalitně 
mohou realizovat pedagogové na školách. Osvěta má za úkol přinést informace a 
vzdělat dítě v tom, jaké drogy jsou a jaké s sebou nesou problémy a souvislosti se 
vznikem závislosti. Specifická protidrogová prevence musí být zaměřena na další 
klíčové oblasti, kterými jsou vytváření a podpora protidrogových postojů, posilování 
schopnosti a nácvik dovedností odmítnout nabízené drogy.  

Prevence v pravém smyslu slova by měla být dlouhodobým působením na dítě 
s ohledem na věk a jeho aktuální prožívání světa. Většina osvětových programů je 
pro děti  z druhého stupně, které se vyskytují v období puberty a jakékoliv informace 
přijímají přes vývojový filtr vzdoru. Zatímco informovanost by měla přicházet v době, 
kdy fakt, že drogy jsou nebezpečné, nemá pro dítě emocionální význam, tedy ve 
věku prvního stupně docházky na základní škole, kdy děti přijímají fakta 
o návykových látkách a vnitřně s nimi nepolemizují, nemají potřebu se dostávat do 
opozice či informace jinak  zpochybňovat. 

Prevence u starších žáků a mladistvých by měla být směrována spíše na rizikové 
faktory spolupodílející se na vzniku závislostí, ale zároveň i na vzniku jiných sociálně 
patologických projevů. Patří sem  kvalita a zralost sebepojetí, schopnost se prosadit 
ve skupině vrstevníků, mít znalost svého vlastního  hodnotového  rámce, znát své 
postoje a rámce chování a přijímat skutečnost, že za své postoje a chování si každý 
nese odpovědnost  v prvé řadě sám.  Dále celá škála pozitivních orientací na svůj 
život a hledání trávení volného času a realizační linie ve vlastním životě včetně 
nácviků alternativních forem chování v rizikových, či v jinak psychicky náročných  
situacích. 

Koncepce by proto měla navrhnout jak zkvalitnit primární protidrogovou prevenci 
prováděnou na školách, hledat způsoby, jak působit na mládež po absolvování 
školy. Více se orientovat na interaktivní formy prevence se specializovaným 
psychologem. Selektovat rizikovou populaci a programy navazující na vybrané 
skupiny dětí. Začlenit i provádění komplexního výcviku preventistů, skupinových a 
individuální psychoterapii. Pro tyto potřeby iniciovat vznik (příchod)  nevládní 
organizace a její spolupráci s  K-centrem, které je orientováno na sekundární 
prevenci.  

Programy primární prevence by neměly být pouze dlouhodobé interaktivní 
programy určené pro děti a mládež škol a školských zařízení, ale také pro rodiče, 
pedagogy, lékaře, policisty, sociální pracovníky, zaměstnavatele a pracovníky  
pomáhajících profesí. 

Výstup(y): Koncepce protidrogové prevence   

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce: Městská policie, K- centrum, kraj, MV,  Město Klášterec 
nad Ohří 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Kraj, MV 

Termín:  2008 

Další poznámky:  - 

Návrh opatření B.2.2. Podpora vyššího využití nemocnice pro nadregionální a 
specializované služby včetně služeb pro zahraniční klientelu  

Podpořit všemi prostředky úsilí Nemocnice Kadaň s.r.o. o rozšíření stávajícího rozsahu 
péče o nadregionální a specializované služby pro širší uživatelský okruh vč. 
zahraniční klientely. Pro tento záměr jsou reálné předpoklady vyplývající z rozdílu 
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v cenových relacích zdravotních služeb v ČR a v zahraničí a z  polohy Kadaně vůči 
větším saským městům, zejména vůči 250 tis. Chemnitzu, která se ještě zlepší 
posílením dopravního spojení Chomutov–Sv.Šebestián. Uživatelská klientela se může 
rekrutovat i z blízkého Annabergu , profitovat může Nemocnice Kadaň i z polohy 
vůči Karlovým Varům. Podpora záměru by měla spočívat především v propagaci a 
marketingu a ve vybudování potřebné kvalitní doplňkové infrastruktury v rámci 
nemocničního areálu nebo  v prostorové návaznosti, přípravě kvalitního 
zdravotnického personálu a jeho jazykových znalostí a ve vytvoření podmínek pro 
kvalitní bydlení lékařů specialistů .  

Výstup(y): Zpracování systému podpory   

Hlavní garant: Město Kadaň, Nemocnice Kadaň s.r.o. 

Spolupracující instituce: Kraj, MZ, pojišťovny,  

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  od 2005 průběžně 

Další poznámky:  Rozšíření uživatelského okruhu nemocnice bude i 
podnětem pro  rozvoj podnikání,  vznik nových 
pracovních míst a následně příznivě ovlivní i příjmy města. 

Návrh opatření B.2.3. Koncepce rozvoje sociálních služeb  
Sociální služby jsou částí aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů. Bez 
sociálních služeb by se část občanů nemohla podílet na životě společnosti, bylo by 
znemožněno uplatnění jejich lidských a občanských práv a docházelo by k jejich 
sociálnímu vyloučení.  

Veřejný sektor odpovídá za koncepci služeb, garantuje jejich kvalitu (standard), 
odpovídá za akreditační řízení a finančně se zúčastní na rozvoji služeb. Veřejný 
sektor v působnosti obce odpovídá za konkrétní řešení na daném území. Vytváří 
základní síť zařízení, která může být integrována a obohacována činnostmi 
nestátních zařízení.  

Legislativní změny vázané na rozvoj sociálních služeb akcentují pojetí rezidenčních 
sociálních služeb jako sociálně zdravotních služeb v  menších komunitních celcích 
otevřených vnějšímu prostředí. Druhou tendencí je poskytování služeb klientům 
v jejich domácím prostředí. Dílčím cílem je integrace asistenčních služeb se službami 
rezidenčními. Takto organizovaný systém služeb by měl být předpokladem pro menší 
finanční zátěže rozpočtů veřejného sektoru 

Koncepce sociálních služeb města bude obsahovat rozhodnutí o konkrétní síti 
zařízení poskytujících sociální a sociálně zdravotní služby a  vyústí do komunitního 
plánu  rozvoje služeb,  který zohlední  potřeby uživatelů, demografické faktory, 
kulturní tradice, místní zvyklosti, variabilnost a funkčnost nabízených služeb, možnosti 
řešení služeb tzv.sousedskou výpomocí  a širšími aktivitami místní solidarity.  Součástí 
koncepce bude i návrh standardů zajištění sociálních služeb a jejich monitorování a 
hodnocení.  Podpora zavádění standardizovaných prvků   a následné prověřování 
jejich funkce povede ke zkvalitnění služeb a v konečném důsledku umožní lidem 
v nepříznivé sociální situaci zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejích 
přirozených zdrojů. 

Výstup(y): Koncepce sociální péče města    

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce: Kraj, MZ, pojišťovny,  

Náklady (odhad): řádově desítky tisíc 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň aj. 

Termín:  Komunitní plán do 2006, dále průběžně 

Další poznámky:  - 
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Úkol 1 Zpracování komunitního plánu (zmapování potřeb sociální péče, odhad 
vývoje jednotlivých skupin a návrh realizačních opatření a jejich nositelů)  
jako podkladu pro  komunitní sociální práci a  propojování zdrojů 
individuálních, skupinových i veřejných  zdrojů.  

Úkol 2 Podpora činnosti  nevládních organizací působících  v oblasti sociální  péče, 
zejména rozvíjející se terénní sociální služby, které  podporují  integraci klientů 
do běžného života. 

Úkol 3 Zajištění  standardů sociálních služeb a informovanost o  systému  hodnocení 
standardů.  

Návrh opatření B.2.4. Zpracování modelových projektů pro bydlení obyvatel žijících na 
okraji společnosti – aplikace možných řešení na konkrétní podmínky 
Kadaně  
Záměr podpořit proces integrace sociálně vyloučených skupin je spojen i s řešením 
problematiky jejich bydlení způsobem, který by nediskriminoval dětskou složku a 
umožňoval při nízkých společenských nákladech účast jednotlivců a rodin na 
společenských procesech a nebyl brzdou jejich možné integrace. Problematikou 
laciného bydlení se zabývají architekti již od 20. let minulého století a byla 
zpracována řada projektů, které mohou být příkladem vč projektů pro bydlení pro 
neintegrované rómské komunity by bylo možné zajistit ve spolupráci s Fakultou 
architektury. 

Výstup(y): Projekt „laciného“ bydlení  pro Kadaň  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce: Fakulta architektury ČVUT, soukromé subjekty 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Kraj, MPSV, MMR 

Termín:  od 2009 průběžně 

Další poznámky :  Opatření lze realizovat ve spolupráci s FA ČVUT bez 
velkých  finančních nákladů. Pro vlastní realizaci lze využít 
vícezdrojové financování z řady programů. 

Návrh opatření B.2.5. Podpora programů zkvalitňování prevence zdravotní péče  a  
osvojování hygienických návyků  
Smyslem opatření je podpořit aktivity vládních i nevládních struktur při realizaci 
programů a projektů zkvalitňování prevence zdravotní péče a osvojování 
hygienických návyků.  V rámci Kadaně  by měla být věnována pozornost zejména  
populaci, u které je předpoklad  nedostatečných znalostí a nízké úrovně osvojení 
návyků ochrany zdraví.  

Podpora bude zaměřena na projekty zajišťující prevenci infekčních onemocnění a 
osvojování hygienických návyků u dětí i dospělých v lokalitách se soustředěným 
sociálně slabým nebo problémovým obyvatelstvem, projekty orientované na 
sociálně případovou práci s klienty v oblasti péče o kojence,  projekty  podporující 
zdravý životní styl (omezení škod způsobených alkoholem, drogami, tabákem, 
 zraněním v důsledků násilí, vč. domácího násilí) projekty vedoucí k vytváření 
zdravého a bezpečného prostředí .  

Výstup(y): Vytvoření systému finanční podpory nevládním 
organizacím a nezávislým hnutím při tvorbě preventivních 
programů a při podpoře osvětových kampaní 
zaměřených na změnu postojů a chování ve prospěch 
zdravého způsobu života a projektů na vytváření 
bezpečného prostředí  

Hlavní garant: Město Kadaň 
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Spolupracující instituce: Městská policie, K-centrum, kraj, MV,  Město Klášterec nad 
Ohří 

Náklady (odhad): bez vyvolaných nákladů, vytvoření fondů dle možnosti 
města  

Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  od 2005 průběžně 

Další poznámky:  Opatření je částečně propojeno s předchozím B.2.3. Je i 
příspěvkem k vyšší integraci vyčleněných skupin. 

Návrh opatření B.2.6. Výstavba nového Domova důchodců a denního stacionáře  
Objekty sloužící pro domov důchodců technicky i morálně nevyhovují 
požadovaným standardům na zajištění ústavní sociální péče pro seniory, služby jsou 
rozptýlené a komplikují provoz a zvyšují náklady na fungování. Nový objekt umožní 
vyšší pokrytí potřeby tohoto typu zařízení a vyřeší i deficit denního stacionáře.  

Výstup(y): Realizace nového Domova důchodců  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce: - 

Náklady (odhad): 120 mil 

Fin. zdroje (možné):  státní dotace, Město Kadaň 

Termín:  2006 

Návrh opatření B.2.7. Výstavba sportovní haly s plaveckým bazénem  
Realizace projektu výstavby sportovní haly je efektivním příspěvkem plnění záměru 
zajištění fyzického a sociálního zdraví obyvatel a současně je i příspěvkem pro 
zvýšení stability mladé generace. Její realizace rozšíří uživatelský okruh města a je tak 
i příspěvkem k rozvoji podnikatelských aktivit. Jednou z významných uživatelských 
skupin mohou být vojska NATO (vojenský prostor Hradiště) Záměr na výstavbu je 
projekčně připraven a je vydáno územní rozhodnutí.  Chybí investiční zajištění.  

Výstup(y): Realizace záměru výstavby   

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce: - 

Náklady (odhad): 122 mil Kč (obě etapy) 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň,  státní dotace 

Termín:  dle rozpočtových a dotačních možností 

Úkol 1 Analýza možností  vícezdrojového finančního zajištění ( město, ČEZ, ostatní 
podnikatelé, velitelství vojsk NATO, ostatní obce v zájmovém prostoru města 
, dotační tituly)  

Úkol 2 Návrh etapizace výstavby dle možností finančního zajištění.  

Úkol 3 Zadání veřejné zakázky a stanovení  kriterií výběru dodavatele stavby. 

Úkol 4 Výběr dodavatele. 

Úkol 5 Realizace. 

Návrh opatření B.2.8. Koncepce provozu kulturních zařízení města 
V současné jsou ve vlastnictví a správě Města Kadaně 2 hlavní kulturní zařízení 
určená k pořádání hromadných kulturně-společenských akcí - Kulturní dům Kadaň 
v ulici Kpt. Jaroše a Kulturní zařízení Orfeum. V průběhu několika let přibude 
Kongresové centrum, tč. v rekonstrukci. Ve výhledu vznikne další možnost konání 
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větších akcí také v nové sportovní hale. Provozování všech jmenovaných objektů 
bude ekonomicky natolik náročné, že bude nutno přehodnotit provozní, příp. i 
majetko-správní koncepci kulturních zařízení. 

Výstup(y): Nová koncepce kulturních zařízení města 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce: - 

Náklady (odhad): v rámci provozních nákladů MěÚ  

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  2006 

Úkol 1 Analýza možností a podmínek využití jednotlivých objektů, předpoklady 
využití pro akce kulturně – společenského charakteru (viz Priorita C. Cestovní 
ruch). 

Úkol 2 Vypracování koncepce. 

1. Dostavba vzdělávacího a společenského centra Střelnice 
Od roku 2002 je v celkové rekonstrukci objekt bývalé Střelnice, který je v majetku 
Města Kadaň. Po svém dokončení bude objekt využíván především pro společenské 
akce vzdělávacího, kulturního a reprezentativního charakteru (viz Návrh opatření 
C.2.6), také zde budou poskytovány služby podnikatelům (viz Návrh opatření A.2.3.). 

Výstup(y): Dokončení rekonstrukce Kongresového centra 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce: - 

Náklady (odhad): řádově desítky milionů Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň,  státní dotace 

Termín:  2008, v případě umístění na Střelnici koordinovat s 
termínem rekonstrukce 

Další poznámky : Vzhledem k ekonomické náročnosti akce je nutné 
průběžně  sledovat různé možnosti financování z externích 
zdrojů. 

Záměr B.3. Zvýšení vzdělanosti a kvalifikačního potenciálu obyvatel a další rozvoj 
školských zařízení  

Úroveň rozvoje lidských zdrojů, především dosažená úroveň všeobecného 
vzdělání a odborné kvalifikace, má těsnou souvislost s ekonomickým i 
sociálním rozvojem. Kadaň se svou průmyslovou tradicí a nízkým 
potenciálem vzdělaného obyvatelstva musí usilovat o to, aby se stala 
místem, jehož ekonomické aktivity  budou schopné přinášet vysokou 
přidanou hodnotu a nebudou mít montážní charakter s vyhlídkou nízkých 
mezd, s perspektivou zaostávající životní úrovně a s rizikem odlivu investic do 
mimoevropských zemí s levnější pracovní silou. K tomu je třeba přizpůsobit i 
kvalifikaci a vzdělanost obyvatel.  

Jedinou cestou je restrukturalizovat vzdělávací systém tak, aby více 
odpovídal vysokým a dynamicky se měnícím nárokům, aby každý mohl 
dosáhnout té nejvyšší úrovně, jaké je schopen, a  především, aby všichni, 
včetně osob ze znevýhodněného prostředí, byli motivováni ke stálému 
vzdělávání a k celoživotnímu učení. 
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Celkově se obecný vzdělanostní základ rozšiřuje, úzce specializovaná 
odborná příprava se přesouvá ze středního do terciárního školství či do 
dalšího vzdělávání, které zažívá velký rozmach.Vytvořil se a postupně se 
realizuje nový koncept celoživotního učení, odpovídající potřebám nové 
post-industriální společnosti a ekonomiky založené na poznání a znalostech. 
Otevírá dvojí cestu jak podstatně rozšiřovat účast na vzdělávání a 
zmnožovat vzdělávací příležitosti nejen pro děti a mládež, ale pro všechny 
vrstvy a věkové skupiny obyvatelstva. 

Úkolem tedy je transformovat tradiční systém středního vzdělávání, posilovat 
terciální a další vzdělávání a rychle vybudovat nový sektor dalšího 
celoživotního vzdělávání. Toto řešení platí obecně, a pro Kadaň  zejména, 
s její  znevýhodněnou vzdělanostní strukturou. 

Pro změny ve středním vzdělávání je třeba rozšiřovat informace nejen 
o podmínkách a možnostech škol, ale i o očekáváních a potřebách 
strategických cílových skupin (občané, zaměstnavatelé, státní správa), 
udržovat stálou komunikaci a stálý dialog vedoucí ke společnému 
naplňování legitimních potřeb (jednotlivců, obcí, mikroregionů), prosazovat 
objektivizované hodnocení škol i jejich vlastní hodnocení (autoevaluaci), 
podporovat motivaci a iniciativu škol, zejména prostřednictvím rozvojových 
programů zaměřených na klíčové problémy. 

Návrh opatření B.3.1. Sladit orientaci vzdělávacích institucí a požadavky trhu práce  
Úkolem opatření je transformovat tradiční systém středního vzdělávání tak, aby 
dokázal pružně reagovat na potřeby nových investorů přinášejících vyšší 
technologie i potřeby rozvoje vyšších služeb  vč. strategických služeb, potřebu vzniku 
inovačního prostředí. Nabídka studijních a učňovských oborů  kadaňských středních 
škol a učilišť nedopovídá požadavkům místního i regionálního trhu práce, vykazuje 
pomalou schopnost adaptability na měnící se potřeby, kvalita výuky nevede vždy 
k získání potřebných všeobecných i odborných vědomostí a dovedností vč. 
psychologické připravenosti absolventů uplatnit se v tvrdých konkurenčních 
podmínkách současného trhu práce.  Výsledkem je zvýšená nezaměstnanost 
absolventů nebo emigrace mladého obyvatelstva z města.  

Ve spolupráci s krajem je nutné podporovat poptávku po středním  vzdělávání. Ke 
zvýšení poptávky může přispět zavádění modulových programů, které zvětší 
nabídku krátkých forem vzdělávání s možností dílčí certifikace, uplatňování 
individuálních studijních plánů, které budou brát ohled na dosažené znalosti a 
dovednosti studentů, a rozšíření nabídky i jiných forem vzdělávání než je denní 
studium. Důležitou podmínkou pro tvorbu nových vzdělávacích programů je úzká 
spolupráce se sociálními partnery.  

Vhledem k poloze Kadaně a potřebě její integrace do evropského prostoru může 
přicházet v úvahu i další rozvoj středního školství v cizím jazyce, který by vytvoří i 
zázemí pro etablování rodinných příslušníků zahraničních investorů.   

Výstup(y): Zpracování a prosazení nové koncepce rozvoje středního 
školství v návaznosti na systém celoživotního vzdělávání a 
v souladu s výhledovými požadavky místního a 
regionálního trhu práce. Vytvoření systému podpory 
nových forem vzdělávacích aktivit, které budou v souladu 
s touto koncepcí. 

Hlavní garant: Městský úřad 

Spolupracující instituce:  MŠ, kraj, školy, a výzkumný ústav (pokud ještě existuje)  

Náklady (odhad): vlastním personálním zabezpečením – bez vyvolaných 
nákladů   
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Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  viz úkoly 

Další poznámky : - 

Úkol 1 Podrobná analýza důvodů nezaměstnanosti absolventů místních středních 
škol a učilišť do 2008 . Sledované oblasti : oborovost, osnovy, kvalita výuky a 
učitelů, materiální vybavení škol, kvalita získaných dovedností, 
psychologická připravenost absolventů, potřeby tradičních odvětví, potřeby 
nových investorů v Kadani, Klášterci nad Ohří, Chomutov . 

Úkol 2 Zpracování koncepce rozvoje středního školství do 2009. 

Úkol 3 Zpracování postupných kroků její realizace a vyvinutí tlaku na zřizovatele. 

Úkol 4 Zřízení komise pro zajištění  trvalé spolupráce škol a podniků. 

Návrh opatření B.3.2. Zpracovat a zavést koncepci  celoživotního vzdělávání  a efektivně 
využít  stávajícího potenciálu školských zařízení 
Vytvoření konceptu celoživotního učení je  v rozvinutých zemích poslední odpovědí 
na obrovské technické, ekonomické, sociální i kulturní proměny a na jejich stále se 
zrychlující tempo. Pro tento koncept je nutné v co největší míře využívat stávající 
potenciál, tj. infrastrukturu  středních škol a učilišť, odbornost učitelů i vybavení. 
Přispěje to nejenom k nezbytnému propojování počátečního i dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení, ale toto rozšířené využívání středních škol za budoucího 
značného a dlouhodobého poklesu velikosti ročníků ve věku 15 až 19 let. Kadaň by 
vzhledem k své roli v regionu měla zajišťovat potřeby celoživotního vzdělávání pro 
celý svůj mikroregionální spádový okruh obce s rozšířenou působností. Koncept 
celoživotního vzdělávání by měl vznikat ve spolupráci s obcemi spádového obvodu 
a s Chomutovem jako s nejdůležitějším spádovým pracovním centrem i druhým 
centrem vzdělávání místního obyvatelstva a s Úřadem práce . Metodickou pomoc 
by měl přinést kraj.  

Výstup(y): Koncepce zajištění celoživotního vzdělávání 
v mikroregionu 

Hlavní garant: Městský úřad 

Spolupracující instituce:  MŠMT, kraj, školy 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň aj. 

Termín:  2007 

Další poznámky :  Celoživotní vzdělávání zaznamenalo velký rozmach 
v zahraničí s vysokou imigrací- dobré by bylo získat osobní 
zkušenosti se zaváděním těchto forem např. ve Franci. 

Úkol 1 Zmapovat zahraniční i domácí zkušeností a způsoby organizace konceptu 
celoživotního vzdělávání. 

Úkol 2 Zainteresovat obce mikroregionu a Chomutova a zajistit jejich participaci. 

Úkol 3 Zpracovat koncepci zajištění celoživotního vzdělávání v mikroregionu. 

Úkol 4 Postupně zavádět programy celoživotního vzdělávání. 

Návrh opatření B.3.3. Podpora realizace školícího a rekvalifikačního střediska jako 
důležitého prostředku pro snížení nezaměstnanosti a jeho zapojení 
do  koncepce celoživotního vzdělávání 
Podpořit vznik školícího a rekvalifikačního střediska, které je  v situaci vysoké 
nezaměstnanosti účinným a aktuálně dostupným nástrojem k jejímu snížení zejména 
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u nízkokvalifikovaných skupin obyvatel, u kterých blízká dostupnost posiluje  motivaci 
k  využití nabídky silněji, než u obyvatel s vyšší kvalifikací. Středisko může být i prvým 
prostorem pro realizaci dílčích programů konceptu celoživotního vzdělávání 
v předtransformační situaci středního školství a při dostatečném využití jejich kapacit.  

Výstup(y): Podpora aktivit (subjektů) v souladu s posláním střediska 
při zajištění finančních zdrojů 

Hlavní garant: Městský úřad 

Spolupracující instituce:  Krajský úřad UK, Úřad práce, školy, RRA 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, EU 

Termín: od 2005 dle iniciativ subjektů průběžně 

Návrh opatření B.3.4. Podpora  vzniku fakulty vysokého školství a podpora místních 
studentů  
Zřízení fakulty vysokého školství je v souladu s celkovým trendem rozšiřování možností 
terciárního vzdělávání, s potřebou podporovat poptávku po vzdělávání, s potřebou 
vytvoření příznivého prostředí pro inovace,  podporuje záměrem na rozvoj vyšších 
služeb v Kadani, stabilizaci mladých a vzdělaných obyvatel a řadu dalších cílů 
sociálně-ekonomického rozvoje. 

Vycházíme z toho, že nabídka vysokého školství je v ČR stále nízká a potřeba jejího 
rozšiřování je nesporná. Na vysokou školu odchází výrazně nižší podíl mladé 
populace (každý čtvrtý student), než je tomu ve vyspělých zemích EU, ale i např. 
v Maďarsku, kde odchází na vysokou školu každý druhý student. Podíl vysokoškoláků 
je pak v ČR zhruba třetinový proti skandinávským zemím, nebo i Estonsku.   

Současně patří český vzdělávací systém k nejvíce selektivním systémům a sociální 
nerovnost v přístupu k vyššímu vzdělání patří k největším ve vyspělých zemích. 
Umístění vysokého školství do Kadaně by umožnilo studium vysoké školy i řadě 
studentů ze sociálně slabých rodin, které si nemohou dovolit hradit náklady spojené 
s dopravou a ubytováním. Město by mohlo podpořit studium sociálně slabých 
vypisováním stipendií ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Měly by být hledány i 
možnosti zřízení společného česko-německého vysokého školství, event. jiné varianty 
v návaznosti na původ velkých zahraničních investic. 

Výstup(y): Zajištění podmínek pro vznik vysokého školství a 
zpracování systému jeho trvalé podpory  

Hlavní garant: Městský úřad 

Spolupracující instituce:  MŠMT, kraj, RRA, Hospodářská komora, podnikatelská sféra 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  od 2009 průběžně 

Další poznámky: Předběžně se zdá být nejpřínosnější lokalizace 
technického školství, nejlépe elektro, chemie, nebo školství 
spojeného s problematikou biotechnologií, event. 
s ekologii a životním prostředím.  

Úkol 1 Marketingová studie  možností a předpokladů vzniku VŠ , potřebné 
orientace  i zájmu  vysokých škol a univerzit rozšiřovat dislokovaná  
pracoviště do r. 2009. 

Úkol 2 Oslovení zákonných i možných  participientů (kraj, podniky, partnerská 
města). 

Úkol 3 Studie realizovatelnosti (vytipování vhodného objektu, návrh jiného řešení, 
vyhodnocení  nákladů a přínosů v různých časových horizontech). 
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Záměr B.4. Rozvoj občanské společnosti a její participace na řízení města 

Návrh opatření B.4.1. Zpracování interaktivního systému webových stránek města a 
zkvalitnění informačního servisu 
K zlepšení systému komunikace samosprávy s organizovanou i neorganizovanou 
veřejností a k zrychlení procesů spojených s výkonem státní správy významně 
přispěje zkvalitnění informačního servisu a zdokonalení interaktivního systému 
webových stránek města. Interaktivní systém může sloužit pro pořádání anket, 
k získání okamžité odezvy na rozhodnutí zastupitelstva, k možnosti vytváření 
diskusních skupin, podchycení záměrů občanských seskupení apod.  

Výstup(y): Vytvoření interaktivních webových stránek a nová 
struktura informací 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Počítačové firmy zabývající se softwarem a informatikou 

Náklady (odhad): řádově desítky tisíc Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, kraj, Ministerstvo informatiky  

Termín:  viz úkoly, dále průběžně 

Úkol 1 Do r. 2005 - kritické zhodnocení současné webové stránky, jejích  kladů a 
nedostatků. 

Úkol 2 Návrh nové struktury informací, která by zachycovala současné dění  ve 
městě, prezentovala zpracované dokumenty jednotlivých odborů, průběžně 
seznamovala obyvatele se záměry města, informovala o možnostech studia 
a perspektivách jednotlivých oborů,  informovala o situaci na trhu  práce,  
vč. nabídky a perspektivy vzniku nových pracovních míst u konkrétních 
zaměstnavatelů, o situaci na trhu s byty a  možnosti získat byt, o koupi a 
pronájmech objektů  nebo pozemků ve vlastnictví města atd., vč. odkazů 
na jiné zdroje. 

Úkol 3 Rozšíření informací o nutných podkladech pro podávání žádostí na  všechny 
typy služeb státní správy, rozšíření možnosti elektronického podávání žádostí 
na všechny odbory státní správy s dostupností potřebných formulářů a 
možností elektronických podpisů atd. 

Úkol 4 Interaktivní řešení webu a zavedení diskusních skupin k aktuálním tématům. 

Návrh opatření B.4.2. Podpora občanských iniciativ, zájmových seskupení a jejich vyšší 
participace na rozvoji města 
Podpora občanských iniciativ a vzniku zájmových seskupení je krokem směřujícím 
k vyšší demokratizaci života města, ale i faktorem dynamizujícím jeho rozvoj. Pestrá 
existence fungujících zájmových seskupení je zárukou strukturovaného 
mnohotvárného občanského  života města. Občanské iniciativy plní i kontrolní funkci 
a jsou rezervoárem pro kádry politické reprezentace. 

Zkušenosti ukazují, že dosahování cílů rozvoje města a realizace konkrétních projektů 
je vždy úspěšnější tam, kde se k projektu přihlásí občanská iniciativa nebo zájmové 
seskupení (mimo jiné i proto, že to jsou subjekty, na jejichž aktivity je cílena  podpora 
z fondů státu, kraje i EU). Naopak řada problémů by nebyla řešena vůbec, nebo 
z velkým časovým odstupem, kdy nebylo občanských iniciativ, které na něj upozorní 
a které vyvinou tlak na změnu situace. V tomto směru má Kadaň ještě co dohánět, 
přes skutečnost, že zde existuje celá řada zájmových  sdružení a spolků.  

Výstup(y): Otevřená a vstřícná politika města ve vztahu k vznikajícím 
občanským iniciativám a jejich vyšší zapojení do 
rozhodovacích procesů.  

Hlavní garant: Město Kadaň 
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Spolupracující instituce:  Zájmové sdružení a spolky, občanské iniciativy 

Náklady (odhad): dle možností města  

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  průběžně 
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Priorita C. CESTOVNÍ RUCH 

Záměr C.1. IDENTITA: Posilování lokální/regionální kadaňské identity – profilovat 
se jako specifický turistický region (Kadaň/Kadaňsko/Střední Poohří) 
vyžaduje cílenou podporu zdejší originálnosti, tj. ve svém důsledku 
identity 

Návrh opatření C.1.1. Labyrint dějin – kadaňská sídliště jako učebnice dějepisu 
Záměrem je přitáhnout návštěvníka na kadaňská sídliště, která by tak mohla být 
alespoň částečně vtažena do programů rozvoje cestovního ruchu. Projekt vychází 
z předpokladu, že číslo popisné = letopočet. Na vchodech jednotlivých panelových 
domů by byly postupně instalovány finančně nenáročné desky, které by 
vysvětlovaly, co se v tom či onom roce v dějinách Kadaně, Čech, Evropy, atd. 
událo. Procházka kadaňskými sídlišti by pak představovala cestu historií a mohla by 
se stát například cílem školních výletů z celé republiky. 

Výstup(y) Instalace informačních cedulek (I. fáze: sídliště 
Budovatelů) 

Hlavní garant:  Město Kadaň (Městské muzeum v Kadani) 

Spolupracující instituce:   Gymnázium Kadaň, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
Ústí nad Labem, Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo kultury 
ČR 

Náklady (odhad):  dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo kultury 
ČR 

Termín:   1. fáze do 2006 

Další poznámky: Originální didakticko-turistický produkt, zaměřený 
především na školní mládež ze širšího okolí i celé republiky, 
který by z Kadaně mohl učinit vyhledávaný cíl školních 
výletů. 

Úkol 1 Ve spolupráci s Městským muzeem v Kadani a odbornými historiky sestavit 
harmonogram projektu, zpracovat jednotlivé texty a navrhnout ztvárnění 
informačních desek, např. na způsob originálního domovního znamení. Tam, 
kde nejsou panelové domy majetkem města, zahájit jednání s vlastníkem, 
sestavit harmonogram pro realizaci projektu. 

Návrh opatření C.1.2. Projekt „Náš kraj – vlastivěda Kadaňska“ 
Cílem projektu je připravit pro učitelstvo a žáky 4. a 5. ročníků základních škol 
z Kadaňska kvalitní učební pomůcku (včetně metodické příručky), která by 
adekvátní formou podporovala mezi dětmi úctu k tradicím, občanské sebevědomí, 
sounáležitost s rodným krajem a zdravý regionální patriotismus. 

Výstup(y) Učebnice „Náš kraj – vlastivěda Kadaňska“ 

Hlavní garant:  Město Kadaň (Odb. školství a kultury) 

Spolupracující instituce:   základní školy v Kadani 

Náklady (odhad):  ca 100.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Ministerstvo školství ČR, Krajský úřad Ústí/L 

Termín:   2007  

Další poznámky: originální regionálně-didaktický produkt 
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Úkol 1 Sestavit tým autorů a konzultantů (Dr. Petr Hlaváček, GWZO Leipzig), 
přípravit text učebnice. 

Návrh opatření C.1.3. Otvírání studánek – Želinská studánka, studna sv. Jana Kapistrána, 
Pastýřská studánka 
Každoroční setkání veřejnosti z Kadaně a okolí při slavnostním “Otvírání studánek” 
(začátek jara – březen/duben) s komorním kulturním programem – Želinská studánka 
(Želina u Kadaně), studna sv. Jana Kapistrána (Františkánský klášter v Kadani), 
Pastýřská studánka (Kadaň, ul. Koželužská – vývěr pramene poškozen). 

Výstup(y): Rekonstrukce Želinské a Pastýřské studánky a studny sv. 
Jana Kapistrána, scénář „Otvírání studánek“ 

Hlavní garant:  Město Kadaň, Obec Rokle 

Spolupracující instituce:  Junák – Český skaut, středisko „Úhošť“ v Kadani, Český 
svaz ochránců přírody 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Obec Rokle, Ústecký kraj, Ministerstvo 
životního prostředí, soukromé subjekty 

Termín:  2006 

Další poznámky:   Otvírání Želinské studánky by se mohlo stát jednou 
z možností oživení kostela sv. Vavřince na Želině 
(příležitostný koncert, výstavka). Koordinovat s Návrhem 
opatření D.1.3. 

 Nabízí se i možnost lokalizace a obnovy studánky sv. 
Adalricha v areálu alžbětinského kláštera 

Úkol 1 Pastýřská studánka: lokalizace studánky v ul. Koželužská, rozbor vody – 
Okresní hygienická stanice v Chomutově (návrh na sanaci pramene), zřízení 
nového vývěru pramene, projekt na úpravu vývěru a realizace (jeden 
z příspěvků k revitalizaci Špitálského předměstí, zdevastovaného v Koželužské 
ul. panelovou výstavbou). 

Úkol 2 Želinská studánka: rozbor vody – Okresní hygienická stanice v Chomutově 
(návrh na sanaci pramene), úprava pramene (vývěr, schůdky z louky, okolí: 
úprava prostoru mezi pramenem a “Kamennou studnou”, vyčištění koryta 
potoka). 

Úkol 3 Studna sv. Jana Kapistrána: rozbor vody – Okresní hygienická stanice 
v Chomutově (návrh na sanaci pramene), vyčištění studny, popř. 
archeologický výzkum. 

Úkol 4 Scénář „Otvírání studánek“: ustavení realizačního týmu a příprava scénáře. 

Návrh opatření C.1.4. Veřejná informační databáze o historii města a regionu 
Kadaňsko se za posledních sto let stalo svědkem významných proměn. Projekt je 
zaměřen na zmapování a sběr historických pramenů z novodobé historie města a 
jeho okolí. Počátkem bude vytvoření databáze, která bude shromažďovat 
především obrazové a základní textové informace. Jádrem databáze bude sbírka 
historických pohlednic, které jsou v Kadani jistým fenoménem. Forma bude digitální 
a zpracovaná tak, aby umožňovala veřejný přístup, snadné ovládání jak pro 
uživatele, tak pro veřejnou správu s důrazem na pohotové rozšiřování a doplňování. 

Výstup(y) Digitalizovaná databáze historických pohlednic Kadaňska 

Hlavní garant:  Město Kadaň – Městské muzeum v Kadani (MMK) 

Spolupracující instituce:   základní a střední školy v  Kadani, Ministerstvo kultury ČR 

Náklady (odhad):  cca 30.000,- Kč 
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Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo kultury 
ČR 

Termín:   2006  

Další poznámky: Jako vhodné se nabízí umístění databáze v prostorách 
Městského muzea Kadaň ve františkánském klášteře, kde 
bude tvořit logické vyústění výstavní koncepce. Návrh 
opatření je v souladu s t.č. zpracovávaným projektem 
expozice muzea, který předpokládá umístění PC portů 
jako součásti stálé expozice. 

Úkol 1 MMK zpracuje podklady a zadání pro zpracování databáze. 

Záměr C.2. IMAGE: Posilování image Kadaně jako moderního města, 
podporujícího kulturu, historické tradice, vědu, vzdělanost a 
mezinárodní spolupráci, tj. cíleně se odpoutávat od negativního 
mediálního obrazu důlně-energetické oblasti severozápadních Čech 
a profilovat se jako lídr změn v regionu 

Návrh opatření C.2.1. Kirwitzerův den – setkání astronomů 
Každoroční setkání českých i zahraničních astronomů k uctění památky kadaňského 
rodáka Václava Pantaleona Kirwitzera (†1626), významného astronoma, 
matematika a prvního českého misionáře v Indii a v Číně. Přednáška některého 
z odborníků určená pro středoškolskou mládež, slavnostní recepce v refektáři 
františkánského kláštera v Kadani. Cílem je propagace města mezi českou i 
zahraniční odbornou veřejností, image Kadaně jako moderního města 
podporujícího vědu a výzkum. 
Výstup(y):  Realizace I. setkání „Kirwitzerův den“ 

Hlavní garant:  Město Kadaň + Gymnázium Kadaň 

Spolupracující instituce:  Česká astronomická společnost, Astronomický ústav AV 
ČR v Praze, Městské muzeum v Kadani 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň a soukromé subjekty 

Termín: 2006 

Další poznámky: Dále možno navázat na skutečnost, že ke Kadani měl 
vztah císařský horologista Mikuláš z Kadaně, kol. 1410 
tvůrce pražského orloje, či rodina rudolfinského císařského 
astronoma Tychona de Brahe (jedna kniha z jeho privátní 
knihovny je dnes ve Státním okresním archivu v Kadani). 

Úkol 1 Ustavit realizační tým (Gymnázium Kadaň) a zpracovat scénář.  

Návrh opatření C.2.2. Dny francouzské kultury Benjamina Constanta 
Dvoudenní kulturní program na počest významného francouzského filozofa, 
politologa a literáta Benjamina Constanta (†1830), který svůj slavný román “Adolf” 
situoval do Kadaně – divadelní představení, večer francouzské kultury a francouzské 
kuchyně. 

Výstup(y): Scénář akce 

Hlavní garant:  soukromá osoba či obecně prospěšná společnost 

Spolupracující instituce: Město Kadaň, Francouzský institut v Praze, Velvyslanectví 
Francouzské republiky v Praze, Partnerské město ve Francii, 
Institut Benjamin Constant – Université de 
Lausanne/Švýcarsko, Colégio Benjamin Constant Vila 
Mariana/Brazílie 
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Náklady (odhad):  dle rozsahu akce 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Francouzský institut v Praze, fondy EU 

Termín: dle dohody s garantem 

Další poznámky: Zvýšení atraktivity města pro návštěvníky ze 
severozápadních Čech i sousedního Saska, posílení vazby 
Kadaň - Francie 

Úkol 1 Navázat partnerství s historickým městem ve Francii. 

Úkol 2 Vyhledat garanta. 

Úkol 3 Ustavit realizační tým a vypracovat scénář slavnosti. 

Úkol 4 Definovat podmínky k realizaci akce. 

Návrh opatření C.2.3. Goethovy slavnosti 
Johann Wolfgang Goethe (†1832), slavný německý romantický literát, vědec a 
politik, navštívil roku 1810 hrad Hasištejn u Kadaně a Prunéřov, který je dnes místní 
částí města Kadaně. V Kadani by se konalo slavnostní setkání představitelů měst 
České republiky a Německa (popř. Itálie), které spojuje Goethova osobnost, 
doplněné jedno- či dvoudenním kulturním programem. Následovalo by položení 
kytice u pamětní desky na hradě Hasištejně. Součástí může být literární soutěž. 
Goethe se znal i s Benjaminem Constantem (viz výše) a též s významným 
přírodovědcem, geologem, mineralogem a cestovatelem dr. Antonem Martiem 
(†1876), pohřbeným u kostela sv. Mikuláše v zaniklé obci Mikulovice u Kadaně, 
několikrát navštívil blízký zámek Krásný Dvůr. 

Výstup(y): Scénář pravidelného setkávání „goethovských“ měst 

Hlavní garant:  Město Kadaň + Goethova společnost v České republice 

Spolupracující instituce Velvyslanectví SRN v Praze, Goethe-Institut v Praze, 
Goethe-Gesellschaft Weimar, město Karlovy Vary, město 
Teplice, obec Místo 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město, Ústecký a Karlovarský kraj, Goethe-Institut v Praze, 
fondy EU  

Termín:  2009 

Další poznámky: Propagace města ve středoevropském kontextu, image 
Kadaně jako města, které podporuje kulturní kooperaci 
mezi národy. 

Úkol 1 Kontaktovat Goethovu společnost v ČR, zapojit se do jejího programu „Po 
Goethových stopách v Čechách“, společně ustanovit organizační grémium 
a vypracovat scénář. 

Návrh opatření C.2.4. Kadaňská cena Hanse Zeisela 
Hans Zeisel (*1905, Kadaň – †1992, Chicago, USA) – významný americký vědec, 
sociolog, právník, ekonom, do r. 1938 žil v Rakousku, poté emigroval před nacismem 
do USA, profesor na University of Chicago. Cena spojená s předáním pamětní 
plakety a finančním oceněním pro mladé české a středoevropské vědce v oboru 
sociálně-ekonomických věd, laureáti vybíráni grémiem odborníků a dalších 
osobností vědy a kultury. 

Výstup(y): Odhalení pamětní desky + ustavení grémia odborníků pro 
udělování ceny 

Hlavní garant:  Město Kadaň 
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Spolupracující instituce:  University of Chicago, Universität Wien, manželka Eva 
Zeisel (*1906) a rodina Zeiselových (USA), Sociologický 
ústav AV ČR v Praze 

Náklady (odhad):  cca 50.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, University of Chicago, soukromé subjekty 

Termín:  podzim 2005 – odhalení pamětní desky na Zeiselově 
rodném domě u příležitosti 100. výročí jeho narození 
(ustavení grémia), 2006 – 1. předávání ceny 

Další poznámky: Propagace města mezi odbornou veřejností v ČR, Evropě 
a USA, image Kadaně jako moderního města 
podporujícího vědu a výzkum. 

Úkol 1 Identifikovat ve spolupráci se Státním okresním archivem v Kadani rodný 
Zeiselův dům, návrh uměleckého ztvárnění a textu desky, kontaktovat 
Zeiselovu rodinu v USA a odborné instituce v ČR. 

Návrh opatření C.2.5. Letní škola českého jazyka 
Vícedenní program výuky českého jazyka pro cizince. Výuka by střídavě probíhala 
v budově gymnázia a v refektáři františkánského kláštera. S výukou by byl spojen 
program návštěvy památek a přírodních zajímavostí v okolí, přednáška(y) o historii 
města (příp. dalších tématech) v rodném jazyce studentů a jedno- či dvoudenní 
výlet do Prahy. Projekt by byl zaměřen přednostně na zájemce z partnerského města 
Aue a okolí (vesměs zřejmě začátečníci), studenty českého jazyka na univerzitách 
v Saské Kamenici, Lipsku a Drážďanech a sekundárně na všechny ostatní zájemce 
ze zahraničí.  

Výstup(y): Scénář a realizace Letní školy českého jazyka  

Hlavní garant: Gymnázium Kadaň (Mgr. Jan Losenický) 

Spolupracující instituce:  Město Kadaň, Ministerstvo školství ČR, Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí/L, Universität Leipzig, Technische 
Universität Chemnitz, Technische Universität Dresden, 
Bergakademie – Technische Universität Freiberg 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  fondy EU, Ústecký kraj, státní rozpočet ČR, soukromé 
subjekty 

Termín:  léto 2006 

Další poznámky:  Využití nových trendů kulturní turistiky v multilingvální 
Evropě; produkt mohou využít i zahraniční odborníci 
z průmyslových zón na Kadaňsku, Chomutovsku či 
Žatecku. Nabízí se též propojení se záměrem na zřízení 
vysoké školy. 

Úkol 1 Sestavit realizační tým, připravit scénář realizace. 

Návrh opatření C.2.6. Kongres „FERGUNNA“ 
Dynamicky se rozvíjejícím produktem cestovního ruchu je kongresová turistika, těžící 
z programové mobility v akademických kruzích. Severozápadní Čechy mají kvůli své 
blízkosti k Sasku a Bavorsku strategickou polohu. Založení kongresové tradice 
v Kadani by mohlo být důležitým příspěvkem k propojování zejména česko-saského 
hraničního prostoru. Pravidelný kongres, v dvouletém intervalu, nazývaný např. 
FERGUNNA (středověký název pro Krušnohoří), by se mohl ve spolupráci 
s univerzitami a vědeckými institucemi v Ústeckém a Karlovarském kraji a ve 
Svobodném státě Sasko stát místem setkávání českých a německých vědců 
k tématům z humanitních i přírodních věd. 

V roce 2008 realizovat česko-saský kongres historiků k tématu Jana Hasištejnského 
z Lobkowicz, humanistické osobnosti s mezinárodním rozhledem, úzce propojující 
právě česko-saské pohraničí (r. 2007 je rokem 490. výročí jeho úmrtí). 
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Možností je zainteresovat příslušníky knížecího rodu Lobkowiczů, pro něž může být 
účast na kongresu podnětem ke každoročnímu setkání příslušníků rodu z České 
republiky a zahraničí, koncipované v historicko-spirituálním kontextu jako 
lobkowiczký „návrat ke kořenům“. 

Výstup(y): Realizace mezinárodního kongresu FERGUNNA 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí/L, Technische 
Universität Chemnitz, Technische Universität – 
Bergakademie Freiberg, Universität Leipzig atd. 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Fondy EU, soukromé subjekty atd. 

Termín:  2008, po otevření Vzdělávacího a společenského centra 
Střelnice 

Další poznámky:  Výstupem z každého kongresu bude česko-německý 
sborník FERGUNNA. 1. kongres FERGUNNA bude konán 
v nově rekonstruovaném Kongresovém centru „Střelnice“ 
při příležitosti jeho slavnostního otevření.  

 Možno spojit s odhalením pamětní desky Jana 
Hasištejnského z Lobkowicz na Kadaňském hradě za účasti 
členů rodu Lobkowitzů (garant: Dr. Petr Hlaváček, GWZO 
Leipzig). 

 Kadaň by se též mohla stát místem pravidelného 
setkávání „Česko-německého fondu budoucnosti“ 
(jednou za dva roky) k výročí tragického 4. března 1919, 
které by se, např. jako „Březnová setkávání“, mohlo stát 
prostředkem česko-německé kooperace na poli kulturním 
i politickém (spoluorganizátorem by mohlo být Městské 
muzeum v Kadani). 

Úkol 1 Zahájit jednání s UJEP Ústí n.L. a ostatními institucemi, ustavit organizační 
grémium, stanovit organizační a ekonomickou strukturu akce. 

Úkol 2 Kontaktovat příslušníky rodu Lobkowiczů v ČR s nabídkou k účasti na akci. 

Úkol 3 Uspořádání 1. kongresu FERGUNNA. 

Návrh opatření C.2.7. Partnerská města v zahraničí 
Partnerství mezi městy ve členských zemích EU patří již k tradičním formám evropské 
regionální spolupráce. Na společné projekty partnerských měst lze čerpat finanční 
prostředky z fondů EU. Dobře fungující partnerské vztahy mezi Kadaní a dalšími 
městy v EU jsou nejlepší propagací našeho města jako potenciálního turistického 
cíle. Kadaň úspěšně navázala spolupráci se saským Aue a belgickým Halle. 
V současné době jedná o partnerství s městem Weissenburg v Bavorsku/SRN, které je 
kmotrovským městem německých Kadaňanů, vysídlených z Kadaňska v letech 
1945-46. 

Ve výhledu lze uvažovat též o partnerství s městy na Slovensku, v Polsku, Itálii, Francii 
a jinde. Logicky se nabízejí taková města, která jsou významnými historickými 
urbanistickými celky a mají zároveň nějakou historickou vazbu na Kadaň.  

Výstup(y): Smlouva o partnerství s městem Weissenburg 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  oslovená města 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  dle průběhu jednání 



VI. Záměry a návrhy opatření – Priorita C. Cestovní ruch 

Strategický plán Kadaně 243 

Další poznámky:   

Úkol 1 Pokračovat v jednání o partnerství s městem Weissenburg.  

Úkol 2 Vytipovat možné partnerské město v další zemi EU a zahájit s ním jednání. 

Návrh opatření C.2.8. Vojenské sportovní hry přátelství 
Město Kadaň sousedí bezprostředně s Vojenským výcvikovým prostorem Hradiště 
v Doupovských  horách, které je užíváno pro mezinárodní vojenská cvičení 
spojeneckých armád NATO. Cílem opatření je nabídnout kadaňská sportoviště a 
rovněž plánovanou multifunkční sportovní halu k dispozici Armádě ČR a dalším 
armádám NATO k sportovnímu vyžití vojáků při dlouhodobých cvičeních, popřípadě 
přímo ke konání sportovních her ve spolupráci s dalšími městy v okolí VVP Hradiště 
(Karlovy Vary, Ostrov/O, Klášterec/O, Podbořany). 

Výstup(y): Užívání kadaňských sportovišť Armádou ČR a armádami 
NATO 

Hlavní garant: soukromá osoba či obecně prospěšná společnost 

Spolupracující instituce:  Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Velitelství VVP 
Hradiště v Karlových Varech, města Karlovy Vary, města 
Ostrov/O, Klášterec/O, Podbořany 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  státní rozpočet  

Termín:  - 

Další poznámky:  Jedním z vedlejších výstupů by se mohla v budoucnu stát 
rekonstrukce silniční komunikace Karlovy Vary – Doupov – 
Kadaň (Brodce). Neboť vojenských cvičení ve VVP 
Hradiště se zúčastňují i frankofonní vojáci, nabízí se 
propojení s C.2.2.   

Úkol 1 Kontaktovat Ministerstvo obrany ČR a Armádu ČR, předložit záměr a 
společně vypracovat koncepci. 

Úkol 2 Definovat podmínky realizace akce. 

Návrh opatření C.2.9. ECOREGIO – festival moderní energie a péče o přírodní a kulturní 
krajinu 
Malý či středně velký festival, spojený s prezentací moderních technologií ve výrobě 
a využívání energií, styl péče o přírodní, kulturní i průmyslovou krajinu (rekultivace); 
odborný seminář k tématice + např. výstava fotografií na ekologické či energetické 
téma, filmové produkce, spojení vědeckého, praktického a kulturního programu. 

Výstup(y): Scénář a realizace festivalu ECOREGIO  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí/L 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  státní rozpočet 

Termín:  - 

Další poznámky:  - 

Úkol 1 Kontaktovat Fakultu životního prostředí UJEP Ústí/L a ve spolupráci 
s ministerstvy připravit projekt. 
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Záměr C.3. TURISTICKÉ PRODUKTY: Tvorba turistických produktů, oslovujících široké 
spektrum tuzemské i zahraniční veřejnosti, založených na 
místní/regionální originalitě 

Návrh opatření C.3.1. Zachovat a rozvíjet tradiční a osvědčené kulturní akce 
Akcemi s největším významem pro cestovní ruch v Kadani jsou především Císařský 
den (od r. 1993) a Svatováclavské vinobraní (od r. 2000), v poslední době též např. 
Kadaňský advent, vánoční betlém (od r. 2003), předvelikonoční pašije (od r. 2004) či 
předjarní masopust (poprvé 2005). Tyto turistické produkty je třeba ze strany města 
dále podporovat a dle možností rozvíjet, neboť jejich tradice je páteří dalšího 
rozvoje cestovního ruchu ve městě. V budoucnu je možné se více zaměřit na turisty 
ze saské části Krušnohoří, např. prostřednictvím spolupráce s partnerským městem 
Aue. 

Výstup(y):  Rozvíjení koncepce tradičních městských slavností  

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Partnerské město Aue a další partnerská města, soukromé 
subjekty 

Náklady (odhad): dle rozpočtu města 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, fondy EU, soukromé subjekty 

Termín:  průběžně 

Další poznámky:  Pokud město Kadaň hodlá v budoucnu posílit svou pozici 
na trhu s turistickými produkty, stojí za úvahu možnost 
zřízení samostatného odboru MÚ pro kulturu a cestovní 
ruch. 

Návrh opatření C.3.2. Založit databázi místních produktů cestovního ruchu 
Cílem je motivovat turistu k více než jednodennímu pobytu v Kadani a na Kadaňsku. 
Sestavit informační databázi místních produktů cestovního ruchu, která bude 
operativní a dle konkrétního ročního období a požadavků klienta mu nabídne mix 
variantních programů pro celotýdenní či vícedenní pobyt v Kadani a na Kadaňsku.  
Databáze bude vícejazyčná (česky, německy, anglicky, francouzsky), bude 
schopná snadné změny a rozšiřování dle aktuální nabídky, v optimálním případě 
digitální pro možnost vytvoření verze pro web. Databáze bude již před sestavením a 
poté průběžně prezentována soukromým subjektům, místem pro osobní prezentaci 
bude informační centrum. Koncipovat tak, aby město Kadaň bylo výchozím bodem 
pro výlety do okolí, za památkami (hrady, zámky, městečka), přírodními krásami 
(Úhošť, Doupovské vrchy, Krušné hory), sportem (Nechranice, Klínovec) nebo i 
vědecko-poznávacími okruhy (návštěva informačního centra ČEZ, prohlídky 
elektráren, dolů, technických památek atd.). 

Výstup(y): Místní databáze turistických aktivit a produktů 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Okolní obce a soukromé subjekty (ČEZ, SD, restaurace, 
penziony, sportoviště, turistická zařízení) 

Náklady (odhad): cca 40.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň a obce Kadaňska, soukromé subjekty 

Termín:  2005 

Další poznámky:  Cílem je udržet turistu v Kadani či v okolí více dní 

Úkol 1 Ustavit redakční tým, oslovit příslušné městské a obecní úřady (financování), 
oslovit soukromé subjekty, které by chtěly v brožuře figurovat (reklama). 
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Návrh opatření C.3.3. Jan Hasištejnský z Lobkowicz – zahájení a zakončení turistické 
sezóny 
Jan Hasištejnský z Lobkowicz (†1517), slavný český šlechtic a humanista, budovatel 
františkánského kláštera a zástavní pán města Kadaně, sídlící na Kadaňském hradě. 
Roku 1493 se vydal na pouť do Svaté země, kterou započal a skončil právě 
v Kadani, totiž na jaře (15. dubna) a na podzim (30. října) roku 1493.  

Předmětem návrhu opatření je realizovat kostýmované představení Janova odjezdu 
do Svaté země (hrad) a příjezdu do Kadaně (františkánský klášter), které by bylo 
symbolickým a zároveň velmi atraktivním zahájením a ukončením hlavní turistické 
sezóny v Kadani. 

Výstup(y):  Instalace pamětní desky + scénář a realizace projektu   

Hlavní garant Divadlo “Navenek” 

Spolupracující instituce:  Město Kadaň, Městské muzeum v Kadani, knížecí rodina 
Lobkowiczů 

Náklady (odhad): kostýmová inscenace - ca 20.000,- Kč 

 Pamětní deska - ca 30.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň a soukromé subjekty 

Termín: kostýmová inscenace – 5-6/2007, 10/2007 

 instalace a odhalení pamětní desky – 2008 

Další poznámky: Propojit např. s „Františkánským létem“  

Úkol 1 Inscenované představení příjezdu/odjezdu Jana Hasištejnského 
z Lobkowicz: Připravit scénář se začleněním dobové hudby, literárního 
večera (scénická četba z Janova cestopisu z putování do Svaté země) 
realizace: odjezd/začátek sezóny 5-6/2006 + příjezd/konec sezóny 10/2006. 

Úkol 2 Osazení pamětní desky na počest Jana Hasištejnského z Lobkowicz na 
Kadaňském hradě: Deska bude slavnostně odhalena při příležitosti konání 
kongresu FERGUNNA (viz Návrh opatření C.2.6.) a účasti příslušníků rodu 
Lobkowiczů (garant: Dr. Petr Hlaváček, GWZO Leipzig). 

Návrh opatření C.3.4. Narozeniny maxipsa Fíka – dětské pohádkové slavnosti 
Spisovatel Rudolf Čechura (*1931), působící v letech 1946-1960 na Chomutovsku a 
Kadaňsku, situoval svůj slavný pohádkový příběh o maxipsu Fíkovi do Ahníkova 
u Kadaně – televizní večerníček o Fíkovi namluvil pražský herec Josef Dvořák (*1942), 
pocházející rovněž z Kadaně. Vesnička Ahníkov byla v 70. letech 20. století bohužel 
zbořena. Oslava narozenin maxipsa Fíka v Kadani (kam by mohl autor situovat jednu 
z dalších příhod tohoto dětského hrdiny) by byla akcí zaměřenou zcela na děti 
(divadelní představení, hry, soutěže, hudba, zábava ve stylu “Jičín město pohádky”, 
zapojit by se mohli vedle spisovatele Čechury, výtvarníka Jiřího Šalamouna a Josefa 
Dvořáka i další osobnosti, např. autor básní pro děti Jiří Žáček (*1945), pocházejícího 
z Kadaně-Prunéřova. V Kadani by vzniklo muzeum maxipsa Fíka či muzeum hraček, 
kde by se mohly vystavovat i kresby dětí, zhotovené během slavností či díla umělců, 
tvořících pro děti. 

Výstup: Scénář „Narozenin maxipsa Fíka“ 

Hlavní garant:  Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Česká televize (držitel licence pro © 
k pohádkám/obrázkům s maxipsem Fíkem, jejichž 
autorem je J. Šalamoun), Český rozhlas, Nakladatelství 
Albatros 

Náklady (odhad): dle rozsahu akce 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň a soukromé subjekty 

Termín:   jaro/léto 2006, dále dle možností  každoročně 
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Další poznámky: Akce celorepublikového charakteru postupně 
odpovídající rozsahem Císařskému dnu, zaměřená na 
děti, Kadaň jako turistický cíl pro rodiny s dětmi. 

Úkol 1 Scénář a příprava slavnosti: informovat se ve městech, které pořádají 
podobné dětské slavnosti („Jičín město pohádky“), kontaktovat spisovatele 
Rudolfa Čechuru, atd., sestavení organizačního týmu, práce na scénáři. 

Návrh opatření C.3.5. Keltské slavnosti ohně 
Kadaňské údolí řeky Ohře bylo ve 4. až 1. století př. Kr. osídleno Kelty, kteří dali jméno 
řece (Agara = Lososí řeka), i městu (Kad-an = zářící oheň). Jednou ze středně 
velkých jarních (letních) akcí by se mohly stát Keltské slavnosti ohně, spojené 
s vystoupeními žonglérů apod., velkým ohňostrojem a festivalem keltské (tj. irské, 
velšské, skotské a bretaňské hudby), irského piva či českého piva “Kelt”, mohla by 
mít i jistý mysteriózní nádech. 

Výstup(y): Scénář slavnosti 

Hlavní garant:  Město Kadaň 

Spolupracující instituce: Mikroregion Nechranicko, soukromé subjekty 

Náklady (odhad):  dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, ČEZ a.s. (oheň jako symbol energie), 
soukromé subjekty 

Termín:  jaro (léto) 2010 

Další poznámky: Slavnost by se mohla částečně konat u Nechranické 
přehrady či v jejím okolí (Vikletice, Hradec), aby tak 
propojila město s jeho venkovským zázemím, nebo např. 
v areálu koupaliště v Prunéřově. 

Úkol 1 Ustavení organizačního týmu a vytvoření scénáře: kontaktovat obce 
Mikroregionu Nechranicko. 

Návrh opatření C.3.6. Kadaňský mír 1534 – Gastrofest 
Dne 29. června 1534 se Kadaň stala místem významné události evropských dějin. Byl 
zde podepsán tzv. Kadaňský mír (v domě „U Svaté brány, ul. Švermova) mezi 
katolickými a luteránskými knížaty Svaté říše římské za účasti českého krále 
Ferdinanda I., saského kurfiřta Jana Fridricha, saského vévody Jiřího, mohučského 
arcibiskupa Albrechta, papežského nuncia Vergeria atd., který byl pokusem 
o mírovou koexistenci katolických a luterských křesťanů. Setkání vyvrcholilo 
slavnostní snídaní v zahradě františkánského kláštera – paralelním programem by 
mohla být slavnostní ekumenická bohoslužba v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků za 
účasti katolických a evangelických představitelů. Každoroční slavnost ve výročí 
podepsání míru by se konala v restauraci “U Svaté brány” – podávání slavnostního 
menu kostýmovanou obsluhou, kulturní program ve Švermově ulici (renesanční 
hudba, inovativně třeba i jazz). Jednotlivé restaurace by mohly společně uspořádat 
kadaňský “Gastrofest”, v zahradě františkánského kláštera by byl stylový kulturní 
program s ochutnávkou delikates a specialit.  

Výstup(y): Slavnost, Brožura o tzv. Kadaňském míru 

Hlavní garant:  soukromá osoba ( např. restaurant „U Svaté brány“) či 
obecně prospěšná společnost  

Spolupracující instituce:  města v Sasku, spojená s mírem z roku 1534 (např. 
Annaberg-Buchholz),Správa františkánského kláštera, 
restaurace “U Svaté brány”, soukromé subjekty 
(restaurace) 

Náklady (odhad): max. 10.000,- Kč ze strany města 

Fin. zdroje (možné):  Soukromé subjekty + město Kadaň 

Termín:  Brožura - červen 2009 
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 Slavnost - dle dohody s garantem 

Další poznámky: Vícevrstevnatá akce – spirituální, historická, gurmánská i 
mezinárodní dimenze (jednání v Kadani roku 1534 
předcházelo setkání ve františkánském klášteře v saském 
Annaberku – možno propojit). 

Úkol 1 Pozvat k jednání majitele restaurantu „U Svaté brány“ a dalších kadaňských 
restaurací a dohodnout scénář slavnosti. 

Úkol 2 Vyhledat garanta akce. 

Úkol 3 Vydání česko-německé brožurky o tzv. Kadaňském míru z roku 1534. 

Úkol 4 Konání slavnosti. 

Návrh opatření C.3.7. Židovská Kadaň 
Kadaň byla od 14. století až do pol. 20. století jedním z center židovské kultury. 
Významné židovské památky by měly být náležitě opraveny a osazeny pamětními 
deskami (např. Židovský templ, bývalá synagoga), pietně by měl být upraven 
židovský hřbitov, kde by měl být zřízen památník obětem holocaustu z Kadaňska. 
Vydání publikace o historii židovské komunity v Kadani, zřízení pamětní síně (např. 
v areálu “Střelnice”, ul. Čechova, dříve Vodní, Židovská – instalace děl významné 
izraelské malířky Margo Paran, narozené v Kadani a působící v Atlitu/Izrael). 

Výstup(y): Zřízení památníků obětem holocaustu z Kadaňska + 
vypracování realizačního libreta projektu „Židovská 
Kadaň“ 

Hlavní garant:  Město Kadaň + dr. Petr Hlaváček, GWZO Leipzig 

Spolupracující instituce:  Židovské muzeum v Praze, Židovská obec Teplice, 
Velvyslanectví Státu Izrael v Praze 

Náklady (odhad):  cca 50.000,- (Památník obětem holocaustu) 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Židovské muzeum v Praze, Federace 
židovských obcí, Česko-německý fond budoucnosti, 
soukromé subjekty 

Termín:   I. fáze od 2005  

Další poznámky: Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zapojit Kadaň 
do turistických produktů pro židovské turisty z Izraele a 
USA, památník odhalit u příležitosti 50. výročí konce II. 
světové války. 

Úkol 1 Zřízení památníku obětem holocaustu na městském hřbitově: po dohodě 
s firmou KERAMOST Kadaň přesunout fragmenty židovských náhrobníků z tzv. 
starého židovského hřbitova (v průmyslovém areálu firmy) na městský 
hřbitov, historické rešerše k dějinám holocaustu na Kadaňsku, vymezení 
místa pro památník, vypsání soutěže na jeho umělecké ztvárnění a realizace 

Úkol 2 Scénář projektu „Židovská Kadaň“: na základě rešerší historiků připravit 
osazení pamětník desek na některých objektech, vydání publikace 
o dějinách židovské komunity v Kadani a na Kadaňsku, navázání kontaktu 
s izraelskou malířkou Margo Paran – jednat o odkoupení několika obrazů pro 
pamětní síň  

Návrh opatření C.3.8. Projekt „VIA REGIA“ (Královská cesta) 
Královská města na Ohři - integrovaný turistický systém 
Severozápadní Čechy se již ve středověku vyznačovaly nebývalou hustotou 
královských měst, z nichž většina je dnes městskými památkovými rezervacemi a 
snaží se zapojit do struktur moderního cestovního ruchu. Opravdovými 
architektonickými skvosty jsou zejména královská města na Ohři, lemující někdejší 
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zemskou stezku, zvanou svého času též „Via Regia“ (Cheb, Loket, Karlovy Vary, 
Kadaň, Žatec, Louny). Do projektu bude vhodné zapojit i ostatní „nekrálovská“ 
města jako Ostrov nad Ohří (zámek s krajinným parkem) a Klášterec nad Ohří 
(historické jádro, zámek, park). Výsledkem intenzivnější kooperace těchto měst by 
mohl být originální turistický produkt, dlouhodobý projekt „VIA REGIA“. Město Kadaň, 
ležící v centru tohoto regionu, může aspirovat na roli lídra tohoto volného účelového 
uskupení. 

Výstup(y): Vydání společné propagační brožury 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Města Cheb, Loket, Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří, 
Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny, Krajský úřad 
v Karlových Varech, Krajský úřad v Ústí/L 

Náklady (odhad): cca 30.000,- (brožura)  

Fin. zdroje (možné):  Města (viz výše), Karlovarský kraj, Ústecký kraj 

Termín:  2006 

Další poznámky:  Dlouhodobý projekt, který by pomohl integrovat Kadaň 
do vyhledávaného turistického regionu „lázeňského 
trojúhelníku“. Projekt by mohl mít i speciální logo, které by 
užívaly např. soukromé subjekty (restaurace, penziony, 
turistická zařízení), které by na projektu jakýmkoliv 
způsobem participovaly. Mezi městy zavést výměnu 
propagačních materiálů pro informační centra. 

Úkol 1 Oslovit příslušné městské, resp. krajské úřady, dohodnout financování brožury 
či knihy, ustavení redakčního týmu a příprava vydání 

Návrh opatření C.3.9. Střední Poohří = České Porýní – integrovaný turistický systém 
středověkých hradů 
Již kadaňský učitel Jaroslav F. Urban nazval ve 30. letech 20. století kadaňské 
(střední) Poohří českým Porýním právě pro velké množství středověkých hradů, které 
se v tomto kraji nalézají. Cílem projektu je nabídnout originální produkt pro pěší i 
cyklistickou turistiku, propojením všech významných hradů starého Kadaňska, tj. 
středního Poohří (Kadaň, Hasištejn, Egerberk, Klejnštejn, Šumburk, Perštejn, Himlštejn, 
Hauenštejn). 

Výstup(y): Vydání společné propagační brožury + Instalace 
infotabulí 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Města Kadaň, Klášterec/O, Ostrov/O, obce Místo, Perštejn, 
Stráž/O, Krajský úřad v Karlových Varech, Krajský úřad 
v Ústí/L, Pavel Palacký – majitel hradu Hauenštejnu, Klub 
českých turistů, Kastelologická společnost 

Náklady (odhad): cca 80.000,- (brožura+tabule)  

Fin. zdroje (možné):  Města a obce (viz výše), Karlovarský kraj, Ústecký kraj 

Termín:  2006 

Další poznámky:  Dlouhodobý projekt, mohl by mít i speciální logo, které by 
užívaly např. soukromé subjekty (restaurace, penziony, 
turistická zařízení), které by na projektu jakýmkoliv 
způsobem participovaly. Zavést výměnu propagačních 
materiálů mezi jednotlivými informačními centry ve 
městech a obcích. 

Úkol 1 Oslovit příslušné městské, obecní, resp. krajské úřady, dohodnout 
financování brožury či knihy, ustavení redakčního týmu a příprava vydání. 

Úkol 2 Instalace česko-německých informačních tabulí na jednotlivých hradech. 



VI. Záměry a návrhy opatření – Priorita C. Cestovní ruch 

Strategický plán Kadaně 249 

Návrh opatření C.3.10. Vytvořit koncepci využití historických objektů  
Obecným cílem je využít všechny kulturně a historicky cenné objekty, u některých 
z nich tím zamezit postupné chátrání. Ve vhodných případech veřejně prezentovat 
historické objekty, které jsou dosud z různých důvodů zcela nebo zčásti nevyužité a 
nepřístupné – např. Svatá brána, kaple Růžencového bratrstva, minoritský klášter sv. 
Michaela, Alžbětinský klášter nebo jeho části, trafostanice v Sukově ulici, část 
Kadaňského hradu, kostel sv. Vavřince v Želině, věž kadaňské radnice aj. Objekty se 
buď  stanou součástí širšího systému, nebo mohou figurovat jako samostatné 
subjekty dle jejich konkrétních provozních a programových specifik. 

Výstup(y): Koncepce využití historických pamětihodností Kadaně 

Hlavní garant: Město Kadaň  (komise MPR) 

Spolupracující instituce:  Městské muzeum v Kadani (MMK), Katolická farnost 
Kadaň, soukromé subjekty 

Náklady (odhad): dle rozsahu zadání koncepce 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, státní dotace, fondy EU 

Termín:  2006 

Další poznámky:  Koncepce stanoví  podmínky využití jednotlivých objektů, 
příp. navrhne nový účel a zapojení do kontextu 
nadřazených systémů (MMK, specializovaný turistický 
produkt aj.). Dále  bude řešit také ekonomickou stránku 
realizace (je možné, že v některých případech bude 
vhodné zpracovat studii proveditelnosti) a časový  
harmonogram realizace. Realizace koncepce bude 
časově a organizačně náročná, výhodou je snadné 
dělení do více časových etap po jednotlivých objektech. 

Úkol 1 Ustavit tým zpracovatelů koncepce – historik, ekonom, architekt aj.  

Úkol 2 Sestavení databáze objektů zájmu, definice zadání a vypracování 
koncepce. 
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Priorita D. KVALITA MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY 

Kvalita fyzického prostředí města a okolní krajiny je základním předpokladem pro 
důstojný život místních obyvatel. Pro příchozího je jedním z prvních měřítek při jeho 
rozhodnutí, kde chce trávit a hodnotně využít svůj volný čas nebo kde by se rád trvale 
usadil. Kadaň bude nadále zušlechťovat vizitku historického města a zhodnocovat 
široký potenciál okolní krajiny. Při diskusích pracovní skupiny vyšlo jednoznačně najevo, 
že svůj historický odkaz může Kadaň využít pro rozvoj cestovního ruchu, který je 
předmětem samostatné priority v rámci Strategického plánu Kadaně a dále je 
významným prvkem posilující se identity místních obyvatel.  Vedle toho se kvalita 
městského a životního prostředí a celková image prostředí uplatňuje jako nepřímý, tzv. 
"měkký faktor" při rozhodnutích potenciálních hybatelů rozvoje o dočasných nebo 
trvalých investicích (např. pořádání kongresu, umístění výroby, výzkumu, nadmístních 
správních institucí atd.). Rezervy pro územní (fyzický) rozvoj města jsou dané současně 
platným územním plánem a v horizontu cca 20 let dostatečné za předpokladu 
optimálního demografického vývoje.  
 
Hlavní principy v bodech: 
 
- zabránit dalšímu znehodnocování okolní krajiny postupem těžby nerostných surovin a 
extenzivním šířením nepřiměřených suburbanizačních struktur jako např.: průmyslové 
monokultury, obytné satelity, 
 
- při posuzování, přípravě a realizaci veškerých stavebních aktivit prosadit pro Kadaň co 
nejkvalitnější a jedinečná řešení respektující celkový kontext místa, vyloučit 
jednoúčelové masivní investice na úkor kvality městského prostoru (např. supermarkety, 
rozsáhlá sídliště) a krajinného rázu (např. průmyslové zóny, těžba), 
 
- cílevědomému zlepšování urbanistické kvality a kultivace prostředí je třeba podřídit 
všechny stavební a organizační úpravy uvnitř stabilizovaných formací města. Řešení by 
mělo plně využít nabízené ambice lokality a funkčního záměru k posílení identifikace 
obyvatel (i návštěvníků) s výsledkem úpravy a to ve smyslu autentického zážitku a 
kulturního obohacení, 
 
- využívat územně plánovací dokumentaci jako účinný prostředek legislativního nástroje 
pro ochranu stávajících hodnot vybraných území a zároveň pro možnost jeho vitálního 
rozvoje, 
 
- prioritně rozvíjet územní rezervy v rámci intravilánu Kadaně a okolních venkovských 
sídel, okrajové části rozvíjet po naplnění vnitřních rezerv a s prokazatelným 
zhodnocením stávajících kvalit, 
 
- rehabilitovat významné historické lokality a kultivovat problematické lokality i mimo 
historický střed města pro vyvážený a důstojný vzhled všech městských prostorů, 
 
- posilovat dostředný charakter historického centra, ale potvrdit i nová lokální centra 
(Chomutovská x Na Průtahu, jihovýchodní předpolí); vytvářet a potvrdit specifický 
charakter jednotlivých městských čtvrtí, 
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- přiměřeně užívat venkovského prostoru jako zdroje aktivit a funkcí alternativních 
k městskému životnímu stylu, 
 
- aktivně zapojit rekultivované plochy po těžbě nerostných surovin zpět do života tak, 
aby "znovuzrozené" území bylo úměrně a hospodárně využité, aby bylo schopno plnit 
funkci krajiny a pojmout nové aktivity vázané např. na volný čas, sport, příměstskou a 
střednědobou rekreaci, cestovní ruch, zemědělství, péči o krajinu a s tím spojený vznik 
nových pracovních příležitostí ... 
 
V současné době je připravováno nové znění stavebního zákona (usnesení vlády ČR 
č.612/2001 k návrhu věcného záměru stavebního zákona). UPD schválená přede dnem 
1.7. 1992 má pozbýt účinnosti nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti zákona.  Lze 
předpokládat, že nový stavební zákon ukončí platnost územního plánu sídelního útvaru 
Kadaň a vyvolá potřebu pořízení územního plánu obce. Tato skutečnost může mít také 
vliv na některé návrhy opatření předložené v rámci SPK v oboru jejich definic zadání a 
termínů. V tomto ohledu je nutno soustavně sledovat, zda se nezměnili zákonné  
podmínky, na základě kterých byla UPD schválena a tuto skutečnost promítnout do 
následných aktualizací strategického plánu. 
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Záměr D.1. Celkově kultivovat nejbližší krajinné zázemí města, pečovat o městská 
předpolí jako o významné hraniční prostory mezi krajinou a městem 

Návrh opatření D.1.1. Severozápadní předpolí Kadaně 
Usilovat o celkově vyvážený rozvoj území strategicky významného pro Kadaň a 
Klášterec nad Ohří s cílem uchovat zbývající přirozené hodnoty a vytvořit důstojné 
nástupní prostory obou měst. Racionálně využít ekonomických potencí území 
daných blízkostí komunikace E422/13. Počátkem práce a základním předpokladem 
úspěchu bude stabilizace trasy obchvatu města v jeho SV části, tzn. upřesnit 
provozní průmět a provozní návaznosti v rámci koncepce přilehlých území, dořešit 
problematiku napojení průmyslové zóny Královský vrch a prostorové a technické 
vztahy k drážním tělesům, zohlednit důsledně význam trasy pro provozní modernizaci 
základní komunikační sítě města. 

Výstup(y): Dopravně urbanistická studie zhodnocení územních 
důsledků zkapacitnění silnice I/13 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče, Komise pro rozvoj města) 

Spolupracující instituce:  Město Klášterec nad Ohří, ŘSD ČR, PZ Verne, PZ Královský 
Vrch, ČEZ, SD ad. 

Náklady (odhad): cca do 800 tis Kč 

Fin. zdroje (možné):  ŘSD ČR, Město Kadaň, Město Klášterec nad Ohří, EU 

Termín:  2009 

Další poznámky:  Území je rozděleno do dvou územně správních celků měst 
Kadaně a Klášterce na Ohří. Úspěch projektu je v první 
řadě podmíněn společně sdílenou vizí a koordinovaným 
postupem obou měst během celého procesu. Studie 
bude UPP pro aktualizace územních plánů Kadaně a 
Klášterce nad Ohří. 

 Koordinovat s Návrhy opatření E1.1., E.1.2.,E.3.1., E.3.6., 
E.3.7. 

Úkol 1 Zahájit jednání s Městem Klášterec nad Ohří, shodnout se na společných 
cílech, stanovit organizační a časovou strukturu projektu atd. 

Úkol 2 Vypracovat zadání studie a vyhledat zpracovatele 

Úkol 3 Zpracovaná studie. 

Návrh opatření D.1.2. Průmyslový obvod v Prunéřově 
Navrhnout opatření k celkovému ozdravění původní průmyslové čtvrti a zhodnotit 
potenciál území v kontextu možností budoucího vývoje v těsném okolí, především 
realizace předpokládaného komunikačního propojení Kadaň - Nová Víska a 
východního obchvatu města. Revitalizovat opuštěné nebo nehospodárně 
využívané objekty, areály a zapojit čtvrť do stávajícího organismu města a navazující 
krajiny. Možný příspěvek k řešení problematiky sociálně slabých skupin situovaných 
do starých nádražních budov. K problematice východního obchvatu viz Návrh 
opatření E.1.2. 

Výstup(y): Urbanistická studie revitalizace průmyslového obvodu 
v Prunéřově 

Hlavní garant: Město Kadaň, (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče, Komise pro rozvoj města) 

Spolupracující instituce:  CzechInvest 

Náklady (odhad): cca do 300 tis Kč 
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Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, EU, CzechInvest, ČEZ, SD ad. 

Termín:  2010 

Další poznámky:  Nutným podkladem je zpracování databáze brownfields - 
viz Návrh opatření A.2.1. Studie může být součástí Návrhu 
opatření D.1.1. Výstup k dalšímu použití jako územně 
plánovací podklad (UPP). 

Úkol 1 Vypracovat zadání a vyhledat zpracovatele a zadat zpracování studie. 

Úkol 2 Zpracovaná studie. 

 

Návrh opatření D.1.3. Areál při kostele sv. Vavřince 
Revitalizovat velmi hodnotný urbanisticko - krajinný celek s přednostním nalezením 
nové funkce kostela sv.Vavřince a jeho zapojení do vycházkových příměstských tras, 
které propojují historické pamětihodnosti města (motivem může být areál 
sv.Vavřince jako vyvažující protipól františkánského kláštera). Součástí areálu, 
kterému dominuje kostel sv. Vavřince, je hrazený hřbitov s historickou márnicí, 
barokní fara, opodál vodní pramen a zbytky staveb, pravděpodobně mlýna. Projekt 
předpokládá společný zájem Města Kadaně a Obce Rokle, v jejímž správním území 
se převážná část předmětného území nachází. Podkladem budou dokumenty, 
které z iniciativy Obce Rokle již v minulosti vznikly, z různých důvodů však nebyly 
realizovány.  

Výstup(y): Oprava  kostela sv.Vavřince a architektonicko-krajinářské 
úpravy okolí  

Hlavní garant: Obec Rokle  

Spolupracující instituce: Město Kadaň (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče, Komise pro rozvoj města, 
Komise životního prostředí), MMK, SOkA Kadaň,  
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Náklady (odhad): do 3 mil Kč, závislé na rozsahu prací 

Fin. zdroje (možné):  MŽP, MK, EU 

Termín:  2010 

Další poznámky:  Lokalita leží z větší části na katastru obce Rokle. Pro zdárný 
průběh a  výsledek je nutná vzájemná shoda a 
spolupráce obou místních správ během celého projektu. 
Tento projekt navazuje na dřívější iniciativu Obce Rokle, 
která byla vedená ve stejném duchu, ustala však vinou 
ekonomických hledisek. Pro další vývoj je však  možné 
využít při té příležitosti zpracovaných podkladů. 
Koordinace s návrhem opatření C1.3. 

Úkol 1 Zahájit jednání s Obcí Rokle s nabídkou spolupráce na daném projektu, 
shodnout se na společném záměru a navrhnout organizační strukturu řízení a 
realizace projektu včetně systému financování. 

Úkol 2 Navrhnout novou funkci kostela a jeho zapojení do širších systémů (cestovní 
ruch, součást městského muzea...). 

Úkol 3 Zpracovat zadání architektonické studie a projektu revitalizace kostela sv. 
Vavřince a blízkého okolí. 

Úkol 4 Zpracovaný projekt architektonicko-stavebního řešení a krajinných úprav. 

Úkol 5 Realizace dle stavebního projektu. 

Návrh opatření D.1.4. Regulační plány integrovaných obcí Úhošťany, Kadaňská Jeseň a 
Pokutice 
Výstup(y): Regulační plány obcí 

Hlavní garant: Město Kadaň, (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče, Komise pro rozvoj  a) 

Spolupracující instituce:  soukromé subjekty, obyvatelé příslušných obcí 

Náklady (odhad): řádově desítky až sta tisíce Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MZ, MŽP, MMR, EU … 

Termín:  dle termínu zadání, zpracování 1 RP cca 1 rok 

Další poznámky:  Regulační plány budou zpracovány postupně dle 
aktuálního tlaku na rozvoj obce. Jako v současné době 
aktuální se jeví obec Úhošťany. Jako územně plánovacích 
podkladů je možné využít studií zpracovaných při jiných 
příležitostech (studentské práce, workshopy). Pro optimální 
výsledek je dobré podporovat participaci místních 
obyvatel. 

Úkol 1 Vypracovat zadání,  vyhledat zpracovatele a zadat regulační plán Úhošťan. 

Úkol 2 Zpracovaný RP Úhošťan. 

Návrh opatření D.1.5. Revitalizace území Dolu Nástup Tušimice 
Mezi Kadaní a Chomutovem se nachází povrchový důl pro těžbu hnědého uhlí 
s celkovou rozlohou přes 6 tis ha. Na části území je těžba ukončena a probíhají zde 
rekultivace, na části těžba probíhá a část teprve čeká na odtěžení. Tento návrh 
opatření je cílen na plnohodnotný návrat rekultivovaného území zpět do života. 

V současné době je zpracována Studie revitalizačních opatření v SHR (zakázka FNM 
ČR, č. 00489-2002-240-S-2633, zpracovatel VÚHU Most). Studie vytyčuje základní 
principy revitalizace území dotčených těžbou a předpokládá další aktualizace 
(2006) mj. na základě nových požadavků a záměrů dotčených subjektů. Jedním 
z řešených území je též chomutovská oblast. 
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Integrovaná studie, která je předmětem tohoto návrhu opatření, bude navazovat 
na zmíněný dokument a zároveň bude zpětně podkladem pro jeho další 
aktualizace. Jako integrovaná studie bude vedle ekologických hledisek podrobněji 
řešit obory dopravní infrastruktury, krajinného rázu, ekonomiky, technické 
infrastruktury, územního rozvoje, demografie. Prvořadým záměrem této studie bude 
prohloubení dlouhodobé celkové koncepce území po jeho vyuhlení, rekultivaci a 
rekultivaci. Součástí budou ale také podrobněji zaměřené návrhy konkrétních 
opatření v územích, která již jsou, nebo v blízké době budou připravena k novému 
aktivnímu využití tak, aby jejich realizace byla vedena v souladu s celkovou 
koncepcí. 

Výstup(y): Integrovaná urbanistická studie 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče, Komise pro rozvoj města, 
Komise životního prostředí, Komise dopravy) 

Spolupracující instituce:  Město Chomutov, Obec Březno a ostatní dotčené obce, 
SD, FNM, VÚHU Most, R-princip Most… 

Náklady (odhad): řádově stovky tis Kč dle rozsahu a zadání úkolu, ověřit 
možnost státní dotace v rámci revitalizačních opatření 
území postižených těžbou uhlí 

Fin. zdroje (možné):  FNM, MZ, MŽP, MMR, EU... 

Termín:  2008 

Další poznámky:  Ve svém územním, časovém a organizačním měřítku jde 
o jeden z nejrozsáhlejších projektů v rámci SPK. 
Integrovaná studie se stane územně plánovacím 
podkladem pro územní plány okolních sídel, stejně tak pro 
nadřazené koncepční a rozvojové dokumenty bude 
platným podkladem pro jejich další aktualizace (Plán 
sanací a rekultivací DNT, Globální plán revitalizace - 
pánevní oblasti, Program rozvoje Ústeckého kraje, ÚP VÚC 
Ústeckého kraje, ad.). 

 Nutná koordinace s Návrhy opatření E.1.2., E.3.6., E.3.7. 

Úkol 1 Zahájit jednání s Městem Chomutov a ostatními dotčenými institucemi, určit 
organizační,  časovou a ekonomickou strukturu projektu do r. 06/2005 

Úkol 2 Zpracovat zadání studie a vybrat zpracovatele do 12/2005. 

Záměr D.2. Uchovat architektonické dědictví a umožnit trvale životaschopný 
vývoj historického středu města a ostatních pamětihodností  

Umožnit trvale udržitelný vývoj v historických částech města, zajistit živost, 
autenticitu historických prostorů a staveb. Historická předměstí (Špitálské 
předměstí, bývalé autobusové nádraží, Sedlecké předměstí) pojmout jako 
nedílné součásti jedné, organicky rostlé urbanistické struktury, na jejichž 
řešení a zdravém fungování závisí vitalita celého městského centra. 

Návrh opatření D.2.1. Regulační plán městské památkové rezervace 
MPR Kadaň byla vyhlášena v roce 1978. Na rozdíl od řady jiných českých a 
evropských měst zde však doposud neexistuje legislativně závazný dokument, který 
určuje „pravidla chování“  stavebních aktivit v rámci MPR a omezuje rizika spojená 
s devastací architektonického dědictví. Vedle pravidel technického charakteru 
(regulí) by se RP měl zabývat způsoby jak udržet historické jádro živé a atraktivní pro 
krátko i dlouhodobý či trvalý pobyt obyvatel města nebo jeho návštěvníků. 

Výstup(y): Regulační plán MPR Kadaň 
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Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče, Komise městské 
památkové rezervace) 

Spolupracující instituce:  NPÚ 

Náklady (odhad): stovky tisíc Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MK, EU 

Termín:  2007 

Další poznámky:  Součástí území MPR jsou mj. lokality Špitálského předměstí 
a Komenského - bývalé autobusové nádraží. Řešení 
těchto částí bude tvořit speciální (samostatnou) kapitolu 
v procesu zpracování RP. Ke konečnému řešení by se 
mělo dospět porovnáním několika variant zpracovaných 
více řešiteli (veřejná či vyzvaná urbanisticko-
architektonická ideová soutěž). Podkladem pro 
zpracování RP MPR Kadaň bude dále Program 
regenerace MPR.  

Úkol 1 Shromáždit veškeré podklady, vypracovat a schválit zadání RP MPR Kadaň 
do r. 2006 

Úkol 2 Zpracovaný RP MPR Kadaň 

 

Záměr D.3. Rehabilitovat problémové lokality mimo historický střed města. 

V případě významných veřejných prostorů dosáhnout jejich přiměřeně 
reprezentativního charakteru, v procesu řízení koordinovat obory dopravní, 
technické infrastruktury, životního prostředí a urbanismu pro docílení celkově 
vyváženého řešení. 

Návrh opatření D.3.1. Ulice Na Průtahu a Rokelská 
Dokončit realizaci úprav ulice Na Průtahu a Rokelská a pokračovat v kultivaci 
navazujících prostor - např. bývalé hřiště 4. ZŠ, bývalý objekt ZZN (sýpka). 

Výstup(y): Realizace stavebních úprav ulic Na Průtahu a Rokelská. 

Hlavní garant: Město Kadaň 
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Spolupracující instituce:  Odbor dopravy, Odbor životního prostředí a příslušné 
komise, Odbor výstavby, obyvatelé  města 

Náklady (odhad): dle rozsahu úprav 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MMR, EU…  

Termín:  průběžně 

Další poznámky: - 

Návrh opatření D.3.2. Svatá hora 
Revitalizovat významný veřejný krajinný prostor, "přiblížit jej městu a jeho 
obyvatelům". Posílit, případně obnovit jeho společenskou funkci. 

Výstup(y): Realizace krajinných úprav na Svaté hoře 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor životního prostředí, Komise životního 
prostředí) 

Spolupracující instituce:  obyvatelé  města 

Náklady (odhad): dle rozsahu úprav 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MŽP, EU…  

Termín:  od 2007 průběžně 

Další poznámky: Svatá hora je významným potenciálem jak pro 
upevňování identity místních obyvatel tak pro rozvoj 
cestovního ruchu. Účast veřejnosti při tvorbě koncepce 
(veřejná anketa), ale i samotné realizaci (účast při 
jednoduchých pracích) je významným faktorem pro 
úspěšný výsledek. 

Úkol 1 Vypracovat rámcové zadání, vyhledat zpracovatele a zadat urbanistickou 
studii pro ověření koncepce – do r. 2007 

Úkol 2 Zpracování projektu krajinných úprav – do r. 2008 

Úkol 3 Postupná realizace na základě projektu krajinných úprav. 

Návrh opatření D.3.3. Vitalizovat veřejné prostory na sídlištích A, B, C, D, E 
Návrh opatření je zaměřen na celkovou kultivaci a zatraktivnění veřejných prostor 
ostatních mladších částí města. Pro problémové lokality pořídit integrované studie 
řešení dopravy (parkování), veřejné zeleně, umístění volnočasových aktivit (hřiště, 
sport park, atd.)a prvků systému hospodaření s TKO dle předpokladů současného 
územního plánu. 

Výstup(y): Urbanisticko - architektonické studie 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor výstavby) 

Spolupracující instituce:  související odbory a komise, obyvatelé  příslušných lokalit, 
školy 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MMR 

Termín:  průběžně 

Další poznámky: Pilotní projekt, vyzvaná soutěž, veřejné ankety.  

Úkol 1 Vytipovat problémové lokality do r. 2005. 

Úkol 2 Formulovat zadání k řešení jednotlivých lokalit a vyhledat zpracovatele 

Úkol 3 Zadat zpracování studie a projektu stavebních úprav. 
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Úkol 4 Realizovat na základě projektů dle rozpočtových možností. 

Záměr D.4. Vytvořit tvůrčí a otevřené klima pro otázky územního rozvoje 

Motivovat účast odborné i laické veřejnosti, rozšířit spolupráci správy města 
s místními a nadmístními odbornými institucemi a firmami. Dialogem s  
veřejností podpořit záměry sledované správou města. 

Návrh opatření D.4.1. Popularizovat, veřejně prezentovat rozvojové záměry města a 
výstupy územně plánovacího procesu 
Např. formou webových stránek, stálé rubriky v Kadaňských novinách, volným 
prodejem zjednodušeného tiskového výstupu ÚP, veřejnými a školními přednáškami, 
výstavami, veřejnou prezentací soutěží, letních škol architektury. Organizace činnosti 
dle požadavků města ve vazbě na aktuální postup přípravy dokumentů. Možnosti 
jsou různé, tento návrh opatření je zaměřen konkrétně. 

Výstup(y): Brožura (leták) územní plán Kadaně. 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče) 

Spolupracující instituce:  Zpracovatel územního plánu 

Náklady (odhad): cca 30 tis. Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  po další aktualizaci UP Kadaně 

Další poznámky: Klást důraz na srozumitelnost výstupu. 1.vydání je možné 
realizovat  jako přílohu Kadaňských novin, dále poskytnout 
k veřejnému prodeji, později realizovat dokonalejší výstup 
formou webu. 

Návrh opatření D.4.2. Založit spolupráci s vysokými školami pro prověřování konkrétních 
urbanisticko-architektonických úloh 
Prověřování rozvojových záměrů města na akademické půdě je v některých 
městech již běžnou a vítanou praxí, která přináší oboustranné výhody. Pro studenty 
je přínosný dotyk s realitou praxe, pro místní správy jsou studentské projekty 
zpracované pod vedením odborných lektorů přínosem pro formování názoru na 
budoucí řešení daných lokalit a nosným podkladem pro formulaci zadání 
zpracování územně projektových podkladů a dokumentace.  Námětem pro další 
rozvinutí spolupráce je pořádání letních škol architektury, které se osvědčují jako 
hutný a efektivní stimulátor nových myšlenek k veřejné debatě. Vítanou možností je 
také účast soukromých subjektů. 

Výstup(y): Fungující vazby na akademické instituce 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče) 

Spolupracující instituce:  akademické instituce (ČVUT Praha, UMPRUM Praha, TU 
Liberec, AVU Praha aj.), Komise pro rozvoj města, event. 
zpracovatel územního plánu 

Náklady (odhad): režijní náklady dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  oslovit instituce do 06/2005, dále průběžně 

Další poznámky: - 
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Záměr D.5. Podporovat ekologické principy a zvyšovat úroveň ekologického 
povědomí obyvatel. 

Využívat širokých možností získávání grantů v rámci státu a Evropské unie. 

Návrh opatření D.5.1. Navázat spolupráci s EVVO 
Účinným předpokladem k prosazování a koordinaci široké škály ekologicky 
zaměřených aktivit je začlenění do systému environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty (EVVO) Ústeckého kraje, který je zaměřen na čtyři cílové skupiny: 1/ veřejnou 
správu, 2/ školy a školská zařízení, 3/ veřejnost a nestátní neziskové organizace, 4/ 
podnikatelskou sféru. 

Výstup(y): Koordinace aktivit v rámci systému EVVO 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor životního prostředí) 

Spolupracující instituce:  Komise životního prostředí, školy (Gymnázium Kadaň), 
Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  - 

Termín:  od 2005 

Další poznámky: - 

Úkol 1 Zahájit jednání s Odborem životního prostředí a zemědělství při krajském 
úřadě a dohodnout spolupráci v konkrétních oblastech 

Návrh opatření D.5.2. Založit centrum ekologické výchovy (ekocentrum) 
Výchozí bod pro rozvíjení dalších ekologicky zaměřených aktivit a pro zajištění 
fungující komunikace a sounáležitosti s koncepcí EVVO UK. Iniciátor k prosazování 
ekologické výchovy na školách, veřejnosti a podnicích. 

Výstup(y): Založení  Centra  ekologické výchovy 

Hlavní garant: Město Kadaň (Odbor životního prostředí) 

Spolupracující instituce:  Komise životního prostředí, školy (Gymnázium Kadaň), 
Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MŽP, UK, EU 

Termín:  2008 

Další poznámky: Vhodné provázat s Návrhem opatření F.5.2. V případě 
umístění ekocentra do zvláštního objektu (novostavba 
nebo rekonstrukce) nutno zpracovat projekt a realizovat 
stavbu, v takovém případě mimo daný termín. 

Úkol 1 Navrhnout koncepci zaměření CEV, vytipovat, definovat možnosti umístění. 

Úkol 2 Definovat kroky potřebné k založení ekocentra (projekt, rozpočet, žádosti 
o grant ad. ). 

Úkol 3 Založit centrum ekologické výchovy. 

Návrh opatření D.5.3. Prověřit možnosti realizace pilotního projektu energeticky šetrných 
staveb 
Konkrétní projekt zaměřený na problematiku zavádění ekologicky šetrných principů 
do praxe, který může být součástí programového zaměření nově založeného 
ekocentra. Základním výstupem bude studie, která bude podkladem pro další kroky 
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k realizaci domu (či skupiny domů), který bude využívat některé z energeticky 
nenáročných technologií (pasivní, aktivní energetické zisky) a stane se reálnou 
funkční a pokud možno didaktickou ukázkou těchto principů. Výhodné propojit 
s realizací ekocentra, které zde může najít své působiště, využít chátrajícího fondu 
v přilehlých osadách v jižním předpolí Kadaně eventuelně možností při zakládání 
ekofarem na rekultivovaných plochách.  

Výstup(y): Studie energeticky šetrného domu nebo stavebního 
souboru 

Hlavní garant: Město Kadaň + odborný subjekt 

Spolupracující instituce:  Komise životního prostředí, SPŠS Kadaň, příp. Gymnázium 
Kadaň, příslušné odborné instituce, soukromé subjekty, 
budoucí provozovatel, místní podniky, veřejnost, ČEZ, 
Nadace české architektury, Občanské sdružení Ekodům, 
ČKA 

Náklady (odhad): dle rozsahu 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MŽP, MMR, UK, soukromé subjekty, EU 

Termín:  od 2009 průběžně 

Další poznámky: Součást programového zaměření ekocentra, široké 
možnosti zapojení studentů, celý proces veřejně 
prezentovat v místních i veřejnoprávních médiích, 
pořádat doprovodné a informační přednášky… Propojit 
s existujícími podpůrnými programy pro rozvoj venkova. 

Úkol 1 Oslovit příslušné instituce (např. Ekodům) s nabídkou navázání spolupráce. 

Úkol 2 Do 2009 vytipovat vhodné lokality v intencích UP města a odbornými 
analýzami (studie proveditelnosti) ověřit a porovnat vhodnost jednotlivých 
lokalit a vybrat nejvhodnější řešení. Průběžný výsledek prezentovat. 

Úkol 3 Ve spolupráci s budoucím provozovatelem definovat programovou náplň 
objektů (Ekocentrum, bydlení, administrativa…).  

Úkol 4 Zpracovat architektonickou studii a veřejně prezentovat do 2010. 

Úkol 5 Navrhnout další postup k realizaci. 

Návrh opatření D.5.4. Podpořit vyhlášení CHKO Střední Poohří 
Vytvořit zájmovou skupinu a společně usilovat o navrácení návrhu na vyhlášení 
CHKO Střední Poohří do programu příští vlády ČR a docílit vyhlášení CHKO, které 
zabezpečí vyvážený vývoj přírodně unikátního celku a omezí negativní vlivy 
způsobené těžbou nerostných surovin, nadměrným územním rozvojem nebo 
cestovním ruchem. 

Výstup(y): Společné prohlášení měst k problematice  CHKO Střední 
Poohří 

Hlavní garant: Karlovarský kraj 

Spolupracující instituce:  Města Kadaň, Klášterec nad Ohří , Ostrov nad Ohří , 
Karlovy Vary,  Správa chráněných krajinných oblastí ČR, 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Ministerstvo obrany ČR 

Náklady (odhad): - 

Fin. zdroje (možné):  v rámci rozpočtů místních správ 

Termín:  od 2005 

Další poznámky: - 
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Priorita E. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Provozně vyvážená dopravní soustava města s kvalitním napojením do všech 
požadovaných relací je praktickou podmínkou životaschopnosti města a jeho dalšího 
rozvoje. 
V pracovní anketě určujících faktorů rozvoje bylo respondenty hodnocení spontánně 
akceptováno „rychlé a bezpečné spojení se světem – autem, vlakem, na kole, pěšky“. 
Názor místních občanů zajisté nevyjádřil pouze osobní turistické cíle, ale  spíše 
akceptaci otevření potenciálu historického města pro návštěvníky a bohatý cestovní 
ruch. 
 
Poměrně příznivě založená komunikační osnova a celkově výhodná poloha města 
k významným silničním tratím I/13, I/7 a k důležité železniční trati č. 140 ( Ústí nad Labem 
– Cheb ) jsou dobrým základem pro další rozvoj. Pokud má ovšem město sehrát roli 
regionálního centra a střediska cestovního ruchu, musí nutně a prioritně dotvořit 
dopravní  soustavu s odpovídající dopravní sítí, zajistit bezpečné a dostatečně kapacitní 
dopravní provozy a nabídnout operativní veřejné dopravní služby, které budou 
atraktivní a přispějí k obohacení životního stylu uživatelů. Při úspěšném rozvoji dopravní 
soustavy pak bude dosaženo nejen potřebného propojení a spolupráce urbanistických 
funkcí ve městě, ale také iniciačního efektu pro další všestranný rozvoj vnitroměstského 
života. 
 
Strategie rozvoje respektuje požadavky a principy: 
 
- potenciální nárůst obyvatel města výhledově až k počtu 27000 – 30000 obyvatel 
s důsledkem nárůstu intenzit automobilové dopravy v kritických případech orientačně 
na 2,1 až 2,5 násobek 
 
- koncepční předpoklady ÚP( vč. zpracovaných Změn ÚP ) se nemění, SPK navrhuje 
pouze doplnění nebo alternativní interpretaci územního průmětu trasy či provozního 
řešení. Návrhy nezasahují do plánu dopravních investic na léta 2004 – 2006  
 
V rámci širších dopravních vztahů a funkčních souvislostí je rozhodující:  
 
- reagovat na připravované projekty zkapacitnění sil. I/13, I/7 ( R/7 ) a využít podnětů 
pro stabilizaci vnějších dopravních vazeb města a dosažení kvalitní dostupnosti města; 
V souvislosti s tím je třeba důsledně prosazovat optimální rozložení a uspořádání 
křižovatek a dopravních tras pro převedení vazeb k hraničním přechodům do SRN 
(včetně plánovaného nového přechodu ve Vejprtech), pro převedení dopravních 
vazeb k sousednímu Chomutovu, k rekreačním cílům v Krušných horách i ke všem 
dalším významným cílům ( Žatec, Praha ) prostřednictvím radiálních tahů sil. II/224, II/568 
a I/7 a prostřednictvím doplněných přímých komunikačních spojení 
 
- doplnit přímé spojení přes průmyslový obvod v Prunéřově severovýchodním směrem 
na relaci Kadaň – Nová Víska (plánovaná MÚK na I/13) 
 
- stabilizovat počet křižovatek na sil. I/13 v úseku mezi MÚK Klášterec n. Ohří a MÚK Nová 
Víska 
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- sledovat napojení sil. II/568 na sil. R/7 v MÚK – Droužkovice 
 
- upřesnit napojení komunikačního východního obchvatu města v technicky 
komplikovaném prostoru přilehlém k sil. I/13 (tzv. technologický pás) 
 
- sledovat alternativu vedení trasy obchvatu v návaznosti na sil. II/224 mimo vnitřní 
prostor želinského meandru. 
 
- reprodukce dopravy na zkapacitněné trasy I/13, R/7 bude efektivně vedena novou 
komunikační osou integračního pásu Kadaň – Nechranice 
 
Ve vnitřním oboru města je nutno především cílevědomě zlepšovat komunikační 
osnovu a městský parter, reagovat na požadavky rozvojových ploch a k tomu zejména: 
 
- stabilizovat cílovou základní komunikační síť v severozápadním předpolí Kadaně a 
v průmyslovém obvodu v Prunéřově. Bude nutno upřesnit vedení trasy východního 
obchvatu a návaznosti této trasy na místní síť ve smyslu celoměstské koncepce 
převedení nákladové dopravy (včetně návrhu zapojení průmyslové zóny Královský 
vrch). Obdobně je třeba upřesnit koncepci 2. etapy obchvatu na principu revize 
návrhu sledovaného v ÚP města, který trasou obchvatu uzavírá rozvojové jihovýchodní 
předpolí města a současně deklasuje jedinečný přírodní fenomén želinského meandru. 
SPK navrhuje sledovat alternativu vedení obchvatu východním směrem k Tušimicím a 
odtud převedení trasy novým mostem přes Ohři a vedení dále až k průsečíku sil. II/224, 
II/225. 
 
- celkový územní a provozní průmět sledovaného obchvatu doporučujeme uplatnit 
jako prostředek k výrazné modernizaci základní komunikační sítě města 
 
- obohatit provozní návaznosti stávajícího automobilového průtahu městem a oslabit 
charakteristické znaky jeho funkční banalizace 
 
- všechny sledované úpravy dopravní dispozice či organizace pouličního provozu 
podřídit zásadně principu zlepšování urbanistické kvality prostředí 
 
- rozvinout komunikační osnovu a odpovídající dopravní vybavení v rámci osvojení 
rekultivovaných ploch 
 
- problematika dopravy v klidu je v ÚP města závazně strukturována a vymezena. Vývoj 
si vyžádá upřesnění bilancí a lokální interpretaci sledovaných veřejných parkovišť podle 
celkového aktualizovaného programu parkovacích kapacit včetně požadavků rozvoje 
cestovního ruchu; ověření lokality a dosažitelné kapacity podají objemové studie, 
 
- železniční doprava je schopna rozvoji města přispět především významnou tratí č.140 
(Ústí nad Labem – Cheb ) a to rychlou návazností na velká města, na síť tratí 
mezinárodního významu a na další návaznosti v rámci příhraniční spolupráce SRN a ČR. 
Regionální tratě ( č.164 a č.165 – Kadaň město – Vilémov – Kadaňský Rohozec ) 
představují rozvojově limitovaný systém. Významový posun se v nejbližších letech 
neočekává. 
Kontroverzní vztah vlečkového kolejiště s velkým rozsahem násypových figur 
představuje bariérové omezení a ovlivnění rozvoje města a jeho komunikací. Lokálně 
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bude nutno upravit vzájemné prostorové vztahy s místními komunikacemi a vyřešit 
převedení nových komunikací. 
Pro SPK ( podle rámcové analýzy problematiky ) je aktuální otázka potenciální možnosti 
využití historického drážního a vlečkového fondu pro účelnou trasu osobní hromadné 
dopravy. Modelově je lákavý námět uplatnění přímé kolejové trasy mezi Kláštercem a 
Kadaní s návazností na průmyslové zóny, případně i na rekreační oblasti Nechranicka, 
v kombinaci s flexibilní návaznou sítí autobusů a citybusů. 
Nekolejová osobní doprava dnes představuje tradiční model na bázi autobusů. Rozvoj 
předpokládá standardní zajištění dopravní obsluhy rozvojových průmyslových zón jako 
nových pracovišť, ale i podstatně odlišné požadavky na MHD vlivem rozvoje vazeb.  
Pravděpodobné je uplatnění kombinace pevných i flexibilních autobusových linek a 
spojů, případně i uceleného, provozně zcela nekonvenčního modelu 
 
- pěší a cyklistická doprava jsou podle předpokladů ÚP města koncepčně vyhovující. 
SPK favorizuje významově páteřní trasu podél toku Ohře, která propojí Klášterec nad 
Ohří, Kadaň a Nechranicko 
 
- možnosti vodní dopravy je žádoucí sledovat v rozsahu Nechranické nádrže a 
Kadaňského stupně 
 
- úspěšnost rozvoje pěší, cyklistické a vodní dopravy závisí na účelné interpretaci,  
zobrazení a propagaci nabídkových tras. Související přípravné činnosti je třeba 
zajišťovat a popularizovat společně s cestovním ruchem a v těsné spolupráci 
s Kláštercem nad Ohří 
 
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zadávání projekce všech, tedy i drobných 
investic a úprav městského parteru. Zadání oponovat závazně v příslušných komisích 
rady, příp. vyžádat další nezávislé odborné konzultace a posouzení. Cílem je zlepšit 
úroveň přípravy podkladů, zadávání, hodnocení a schvalování návrhů, tedy všech 
základních fází složitého procesu řízení rozvoje. Podrobnosti byly diskutovány 
v pracovních komisích či mohou být dále upřesněny ve spolupráci s vedením odboru 
dopravy. 
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Záměr E.1. Stabilizovat koncepci a územní průmět vnějších dopravních napojení 
města na nadřazenou silniční síť, stabilizovat koncepci dopravního 
řešení stávajících rozvojových oblastí města 

Návrh opatření E.1.1. Problematika napojení města na silnici E442 - I/13 
Operativně reagovat na předstih přípravy zkapacitnění sil I/13 (zadavatel ŘSD ČR) a 
postup projekční přípravy (spol. MOTT Mac Donald) ve vazbě na výstup ověřovací 
studie trasy. Připravit odbornou argumentaci a obhajobu zájmů města pro 
technická jednání. Přispět k optimalizaci počtu MÚK, uspořádání vazeb a širších 
dopravních souvislostí severního a severozápadního předpolí města. 

Výstup(y) Dopravně-urbanistický rozbor a rámcové hodnocení 
funkčních návazností na připravované zkapacitnění sil I/13 
v úseku MÚK Klášterec nad Ohří – MÚK Nová Víska 

Hlavní garant:  Město Kadaň(Odbor dopravy, Komise dopravy, Odbor 
regionálního rozvoje, územního plánování a památkové 
péče) 

Spolupracující instituce:   Město Klášterec nad Ohří, ŘSD ČR, PZ Verne, zpracovatelé 
územního plánu města, ČEZ, SD aj. 

Náklady (odhad):  řádově desítky tisíc Kč dle rozsahu a podrobnosti zadání 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, ŘSD ČR 

Termín: 2008  

Další poznámky: Předmětný rozbor a kriteriální hodnocení je pracovním 
podkladem pro související Návrh opatření D.1.1. 

Úkol 1 Zahájit jednání s Městem Klášterec nad Ohří, sjednotit cíle a kritéria, zadat 
zpracování tematického rozboru. 

Úkol 2 Zpracovat rozbor ve spolupráci se zpracovatelem, obsazovat průběžně a 
důsledně pracovní porady k problematice přípravy I/13. 

Úkol 3 Postoupit rozbor jako podklad pro zpracování návrhů opatření D1.1. a D1.2., 
spolupracovat aktivně na koncepci jeho řešení, příp. zajišťovat podrobnější 
vyžádané podklady a analýzy. 

Návrh opatření E.1.2. Propojit rekultivovaná území s městem a stabilizovat koncepci 
východního obchvatu s ověřením obnovení zaniklého spojení Kadaň 
- Prunéřov - Nová Víska 
Zhodnotit možnosti na přilehlých znovunabytých územích ve východním předpolí 
města a iniciovat zde vznik nových všedních i jedinečných aktivit. Zajistit snadné a 
rychlé spojení těchto území s městy Kadaň a Klášterec nad Ohří a navrhnout 
charakter území a jeho celkovou strukturu s ohledem na celkovou koncepci 
rekultivovaných ploch (viz Návrh opatření D.1.5.).  

Rámcově vymezit (programově a technicky) problematiku  nadřazené dopravní 
infrastruktury (minimalizovat negativní vlivy, územní kolize). Ověřit možnosti a 
souvislosti nového územního průmětu komunikace (ve smyslu zaniklého původního 
spojení) mezi průmyslovým obvodem v Prunéřově  a Novou Vískou. Ověřit dopravně 
technické řešení prostupu tělesem vlečkového kolejiště a doporučit vedení trasy 
rekultivovanými plochami a dále až k MÚK Nová Víska. 

Výstup(y): Dopravně urbanistická studie se zaměřením na řešení 
vazeb mezi územím  rekultivovaným a původním 

Hlavní garant: Město Kadaň  
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Spolupracující instituce:  Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a 
památkové péče, Komise pro rozvoj města, Komise 
životního prostředí, Komise dopravy, FNM, SD, VÚHU Most, 
R-princip Most 

Náklady (odhad): řádově stovky tisíc Kč dle rozsahu a podrobnosti zadání 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MZ, MŽP, MMR, EU... 

Termín:  2006 

Další poznámky:  Nutno koordinovat s Návrhy opatření D.1.1. a E.1.1.  

 Studie se stane územně plánovacím podkladem pro 
územní plán Kadaně a další nadřazené koncepční a 
rozvojové dokumenty. 

Úkol 1 Shromáždit veškerou UPD (např. základní geodetické údaje  a údaje 
o drážních tělesech, stávajících komunikacích a zástavbě). 

Úkol 2 Vypracovat zadání studie a vyhledat zpracovatele.  

Úkol 3 Zpracovat studii do r.2006. 

 

 

 

Návrh opatření E.1.3. Problematika napojení města na silnici I/7 (R/7) – MÚK Droužkovice 
Ověřit a posoudit technicko provozní úroveň stávající sil II/568 v úseku od JV 
rozvojového předpolí města až k napojovací MÚK Droužkovice na nově upravené 
rychlostní komunikaci R/7. Souvislosti s nárůstem využití trasy pro relaci Kadaň – Praha 
doporučit stavební úpravy včetně rozvahy v obci Březno, příp. doporučit optimální 
řešení obchvatu obce. 
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Výstup(y) Dopravně urbanistický rozbor 

Hlavní garant:  Krajský úřad UK 

Spolupracující instituce:   Město Kadaň, Obec Březno, ŘSD ČR 

Náklady (odhad):  cca 40.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, ŘSD ČR  

Termín:   dle koordinace s Obcí Březno, optimálně do 2008  

Další poznámky: - 

Úkol 1 Zahájit jednání s Obcí Březno,  UK a dalšími institucemi. 

Úkol 2 Zpracovat rozbory a návrh modernizace trasy II/568. 

Úkol 3 Zajistit propagaci a prosazení doporučených úprav. 

Návrh opatření E.1.4. Alternativní koncepce vedení trasy východního obchvatu 
v jihovýchodní části s napojením na silnici II/224 (II/225) 
Ověřit a posoudit koncepci a územní průmět alternativního řešení základní 
komunikační osy tzv. „integračního pásu“  Kadaň – Nechranice v souvislosti 
s uplatněním návrhového principu v želinském meandru. S ohledem na skutečnost, 
že se jedná o revizi návrhu podle UP Kadaně i UP VÚC ústecko-chomutovské 
aglomerace, je studie doporučena ve dvou fázích zpracování. Fáze A posoudí 
systémové efekty koncepce návrhu, fáze B ověří možnosti územního průmětu. 

Výstup(y) Fáze A – dopravně inženýrská studie 

 Fáze B – dopravně urbanistická studie 

Hlavní garant:  Město Kadaň  

Spolupracující instituce:   Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a 
památkové péče, příslušné komise,  ŘSD ČR, Obce Rokle, 
dotčení uživatelé a účastníci 

Náklady (odhad):  fáze A  - do 50.000,- Kč 

 fáze B - do 80.000,-Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, MŽP, EU, ŘSD ČR  

Termín: fáze A – 2008, optimálně před aktualizací VÚC a ÚP 
Kadaně 

 fáze B - 2009  

Další poznámky: Část B je možno zadat paralelně nebo v předstihu jako 
diplomovou práci. 

Úkol 1 Zajistit základní geodetické podklady. 

Úkol 2 Zpracovat fázi A studie jako základní podklad pro propagaci a argumentaci 
doporučené změny koncepce trasy. 

Úkol 3 Popularizovat a prosazovat doporučenou koncepci. 

Úkol 4 Zpracovat fázi B studie. 

Úkol 5 Zapracování do UP města při splnění podmínky úspěšného projednání a 
schválení. Po schválení UP zajistit stavební uzávěry v území. 
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Záměr E.2. Zajistit objektivizované základní dopravně inženýrské podklady, 
dopravní přehledy, analýzy a posudky pro zpracovatele UPD 
zaměřené na rehabilitaci a rozvoj městských území a prostorů 

Systematizace práce s dopravně inženýrskými podklady a bilancemi zajistí 
překonání stavu absence potřebných dokumentů územního plánování 
(urbanistických studií a regulačních plánů) a přirozenou retardaci 
komplexního dopravního hodnocení na úrovni postupné aktualizace UP 
města. Extrapolace podle pravidelných průzkumů v profilech podle silniční 
sítě nepostačuje a neodpovídá současným požadavkům projekce. 

Návrh opatření E.2.1. Zpracovat zjednodušenou prognózu dopravy a modelové schéma 
zatěžování hlavní komunikační sítě 
Formulovat dosažitelné mezní kapacity funkčních ploch města podle struktury 
dopravních oblastí, 

Výstup(y):  Dopravní prognosa a model dopravního zatížení 
komunikační sítě 

Hlavní garant:  Město Kadaň (Odbor dopravy) 

Spolupracující instituce:  příslušné komise 

Náklady (odhad): řádově do 80.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň  

Termín: 2006 

Další poznámky: Aktuálnost termínu je dána potřebou argumentovat 
požadavky města na napojení na modernizované trasy, 
vyšší sítě a potřebou formulovat zadání aktuálních 
urbanistických studií a regulačních plánů. Jako řešitele je 
možné oslovit akademické instituce (Západočeská 
univerzita). 

Návrh opatření E.2.2. Zajistit nezbytné dopravní podklady a dostupné informace 
o současném stavu dopravního fondu a dopravních provozech 
v rámci území doporučených k celkové kultivaci 
 

Výstup(y): Dopravní podklady a dopravně plánovací informace 
odsouhlasená příslušnými odbory a komisemi 

Hlavní garant:  Město Kadaň (Odbor dopravy) 
Spolupracující instituce: příslušné odbory a komise 

Náklady (odhad):  dle rozsahu jednotlivých zadání 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín: v předstihu zadávání jednotlivých úkolů, dále průběžně 

Další poznámky: - 

Úkol 1 K jednotlivým Návrhům opatření D. 1.1. -  D.1.2., D 1.4,  D.1.5., D 2.1., D 3.1., 
D.3.3. zpracovat dopravně plánovací informaci jako závazný podklad 
zadání úkolu. 
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Záměr E.3. Trvale zlepšovat dopravní síť a dopravní provozy ve městě a jeho 
okolí, vytvářet předpoklady pro jejich další rozvoj 

Mimo rámec UP a platných investičních plánů Města Kadaně a dále mimo 
rámec uvedených záměrů  E1a E2. 

Návrh opatření E.3.1. Ověřit a vyhodnotit současný reálný provozní a stavebně technický 
obor drážního a vlečkového kolejiště v předpolích města 
Rozbor je nutný pro formulaci rozvojového potenciálu využití kolejí a drážních těles 
pro osobní hromadnou dopravu, ale i pro formulaci rozvojových limitů. Zpracovatel 
SPK považuje případnou obnovu a zapojení opuštěných těles dráhy do účelného 
provozního systému MHD za vítaný námět i pro variantu kombinace s operativní 
autobusovou sítí. 

Výstup(y): Dopravně urbanistický tematický rozbor kolejového fondu 
v předpolí města a možností jeho využití pro rozvoj osobní 
hromadné dopravy. 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Odbor dopravy, Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče, příslušné komise, Město 
Klášterec nad Ohří, MD ČR, PZ Verne a PZ Královský Vrch, 
vlastníci a provozovatelé vleček, event. Mikroregion 
Nechranicko aj. 

Náklady (odhad): do 60.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, Město Klášterec nad Ohří, EU 

Termín:  dle rozpočtových možností, optimálně 2007 

Další poznámky:  Principální model by měl sledovat především účelné 
propojení Klášterce nad Ohří a  Kadaně, optimálně i 
zapojení Nechranické přehrady. 

 Koordinovat s Návrhy opatření D.1.1., E.1.1. 

Úkol 1 Projednat námět s Městem Klášterec nad Ohří a doporučit společný postup. 

Úkol 2 Zpracovat rozbor. 

Úkol 3 Informovat o výsledcích rozboru příslušné odbory MD ČR. 

Návrh opatření E.3.2. Ověřit možnosti nekonvenční koncepce řešení MHD 
Tematická rozvaha by měla především respektovat kontext s rozvojovými 
tendencemi města a zvážit možnosti plnění odlišných požadavků na MHD podle 
charakteru jízd a cest.  
Výstup(y): Námětová dopravně inženýrská rozvaha, bilance a 

hodnocení kvality systému 

Hlavní garant:  Město Kadaň 

Spolupracující instituce příslušné odbory, provozovatel HD ve městě, komise 
dopravy a komise pro územní rozvoj 

Náklady (odhad): 30.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, potenciální dopravce 

Termín:  dle aktuálních požadavků a rozpočtových možností, 
optimálně do 2007 

Další poznámky: Studie zohlední a doporučí rovněž návaznosti v oboru 
MHD na uvedený Návrh opatření E.3.1. 

Úkol 1 Shromáždit soubor event. dalších požadavků na systém MHD. 
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Úkol 2 Zpracovat studii. 

Návrh opatření E.3.3. Ověřit možnosti rozvoje vodní dopravy v rámci vodních děl 
Nechranice a Kadaňský stupeň 
Rozbor by měl ujasnit motivační rámec a možnosti problematiky a dále podat 
orientační bilanční údaje. 
Výstup(y): Systémová rozvaha a bilance problematiky vodní dopravy 

Hlavní garant:  Město Kadaň 

Spolupracující instituce příslušné odbory , potencionální provozovatelé, Město 
Klášterec nad Ohří, event. Mikroregion Nechranicko aj. 

Náklady (odhad): 30.000,- Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň, potencionální dopravce, Povodí Ohře 

Termín:  dle aktuálních potřeb 

Další poznámky:  - 

Návrh opatření E.3.4. Optimalizace modelu dopravy v klidu 
Potřeba aktualizace návrhu UP města vyplývá z konfrontace s návrhy opatření SPK 
v jednotlivých hodnocených oblastech. Bude nutno znovu formulovat obor 
požadavků na parkování (zejména návštěvníků města) a hledat nejvhodnější řešení. 
Výstup(y): Tematická studie 

Hlavní garant:  Město Kadaň 

Spolupracující instituce zájmové organizace, obyvatelé, podnikatelé 

Náklady (odhad): dle rozsahu řešení 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň 

Termín:  2006 

Další poznámky: - 

Úkol 1 Vypracovat zadání studie podle rozpracování koncepce cestovního ruchu 
a dalších rozvojových programů ve městě. 

Návrh opatření E.3.5. Nábřežní promenáda podél Ohře 
Realizovat pěší promenádu podél levého břehu Ohře v úseku od františkánského 
kláštera po silniční most a  zhodnotit tak možností řeky jako výletního cíle obyvatel i 
návštěvníků města. Promenáda povede souběžně s budoucí cyklostezkou 
s asfaltovým povrchem (viz Návrh opatření E.3.6.  ) a bude možné nábřeží využít jak 
k procházkám, tak k jízdě na kole nebo in-line bruslích. Předpokladem je následný 
rozvoj kulturních a cestovních aktivit i na komerční bázi (občerstvení, piknik, dětská 
hřiště, pódium, tábořiště aj.), k čemuž jsou vytvářeny podmínky již ve fázi projektové 
přípravy.  V současné době je zpracovávána projektová dokumentace v koordinaci 
s přípravou realizace cyklostezky.  
Výstup(y): Realizace promenády 

Hlavní garant:  Město Kadaň 

Spolupracující instituce příslušné odbory a komise 

Náklady (odhad): 30 – 50 mil. Kč 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň EU, Ústecký Kraj, soukromé subjekty 

Termín:  2005 - 2010 

Další poznámky: Nabízí se koordinovat realizaci nábřežní promenády 
s Návrhem opatření C.3.4. – Narozeniny Maxipsa Fíka. 
Promenáda svým umístěním v atraktivní poloze na rozhraní 
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města a krajiny, doprovodným  vybavením a prostorovými 
možnostmi poskytne příhodný prostor pro konání větších 
společenských akcí herního charakteru. Navíc, obnovení 
společenského ruchu v okolí řeky bude navázáním na 
částečně zaniklé tradice – urbanisticko-krajinný celek 
obsahující klášterní park, výletní restaurant Split a říční 
lázně poskytoval obyvatelům Kadaně bezprostřední 
možnost krátkodobé rekreace. 

Úkol 1 Vybrat dodavatele a realizovat promenádu dle zpracovaného projektu. 

Návrh opatření E.3.6. Rozvíjet systém cyklostezek 
Cyklistická doprava jako stále rozšířenější druh dopravy hraje čím dál větší význam 
v upevňování vzájemných regionálních vazeb a podstatnou měrou stimuluje rozvoj 
cestovního ruchu. Základní infrastrukturu tvoří systém značených cyklotras a 
cyklostezek. Kadaní prochází dálková cyklotrasa 35 (Karlovy Vary – Plzeň) a místní 
trasy 3000 (Klášterec – Kadaň – Chomutov) a 353 (Kadaň – Žatec), doposud chybí 
cyklostezky (komunikace určené výhradně pro cyklistickou a pěší dopravu). 
Trasování nových cyklostezek je vždy koncipováno s ohledem na požadavky 
aktuálně žádaných místních vazeb, propojení turisticky významných míst a oblastí, 
vedení v atraktivních krajinných polohách, širší vztahy a zapojení do nadřazené sítě 
cyklistické a ostatní dopravní infrastruktury. Město Kadaň vytváří místní koncepci sítě 
cyklostezek, která ve výsledku propojí pracovně a turisticky významná místa v okolí 
města. Ve spolupráci Kadaně s Kláštercem nad Ohří v současnosti vzniká 1.etapa, 
která propojí obě města novou trasou podél řeky Ohře a stane se páteřní trasou, na 
kterou budou ve výhledu navazovat další etapy (prodloužení cyklostezky do 
Hradce, k Nechranicím a Žatci, na opačnou stranu dále podél řeky ke Kyselce, 
nová větev na Prunéřov, Chomutov ad.).  Tento místní systém cyklotras a cyklostezek 
bude sledovat napojení do nadřazených a sousedních systémů a rozvíjet vazby na 
Radonicko, do Karlovarské oblasti, Saska, Dolnooharské tabule, Polabí. 

Výstup(y): Realizace místního systému cyklostezek 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Město Klášterec nad Ohří, další dotčené obce a města, 
Mikroregion Radonicko, SD, ČEZ, příslušné komise rady 
města 

Náklady (odhad): 1.etapa ca 5,5 mil Kč, dále dle rozsahu jednotlivých etap 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň,  spolupracující obce a města, MŽP, MMR, 
EU 

Termín:  1. etapa od 2005, další etapy průběžně 

Další poznámky:  Nutno zajistit návaznost na připravovanou promenádu 
podél Ohře – viz Návrh opatření E.3.5. 

Úkol 1 Realizace 1.etapy. 

Úkol 2 Zpracování projektové dokumentace na další etapy. 

Úkol 3 Postupná realizace dalších úseků. 
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Návrh opatření E.3.7. Cyklokruh Nástup 
Návrh opatření navazuje na místně rozvíjený systém cyklistické dopravy (viz Návrh 
opatření E.3.5.). Důvodem pro vyčlenění tohoto úseku v rámci SPK je společné úsilí 
dotčených sídel při získávání státních subvencí z fondu pro revitalizace území 
postižených těžbou hnědého uhlí. Propojit Kadaň s Chomutovem, Březnem, 
Nechranickou přehradou a dalšími sídly a krajinnými celky okružní cyklostezkou po 
obvodu hnědouhelných lomů Nástup, Merkur a Libouš. Cyklokruh Nástup bude 
napojen na vnější rozvíjený systém cyklotras v takovém  technickém a trasovém 
provedení, aby se stal trvalou  integrální součástí komunikačního systému 
v postupně rekultivovaném a revitalizovaném území. Výchozím podkladem 
k postupné realizaci projektu bude dopravní studie provedená v souladu 
s příslušnými koncepčními dokumenty. 

Výstup(y): Dopravní studie cyklostezek 

Hlavní garant: Město Kadaň ( Odbor dopravy) 

Spolupracující instituce:  Město Chomutov, Obec Březno, ostatní dotčené obce, 
SD, VÚHU Most, příslušné komise rady 

Náklady (odhad): řádově desítky tisíc, ověřit možnost státní dotace v rámci 
revitalizačních opatření území postižených těžbou uhlí 

Fin. zdroje (možné):  Město Kadaň,  MŽP, MMR, EU... 

Termín:  dle aktuálních požadavků 

Další poznámky:  Projekt nutno koordinovat s Návrhem opatření D.1.5. 

 Vstupním podkladem bude Generel cyklotras na okrese 
Chomutov. Studie bude podkladem pro další projekční 
fáze a jako součást UPD bude mj. nosným podkladem pro 
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aktualizace Studie revitalizačních opatření v SHR – 
chomutovská oblast. 

Úkol 1 Zahájit jednání s ostatními městy a spolupracujícími institucemi, sladit cíle, 
definovat organizační a ekonomickou strukturu procesu směřující k pozdější 
realizaci. 

Úkol 2 Vypracovat zadání studie a vyhledat zpracovatele.  

Úkol 3 Zpracovaná studie. 

Úkol 4 Pokračovat v dalších fázích projektu a zahájit realizaci. 
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Priorita F. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Město Kadaň má předpoklad stát se regionálním centrem s přeshraniční působností. 
Pro návrhy opatření v oboru technické infrastruktury je základním určujícím parametrem 
počet obyvatel v sídle v daném časovém horizontu. Strategická vize Kadaně 
předpokládá v příštích cca 20 letech přirozený přírůstek obyvatel (1%), tedy počtu mezi 
20 – 22 tisíci obyvatel v roce 2025. 
 
Vyšší nárůst počtu obyvatel je možný pouze za předpokladu zvýšené imigrace obyvatel 
z jiných oblastí kraje nebo ČR. Vzhledem k současným trendům a prognózám nejbližšího 
globálního populačního vývoje je taková tendence nepravděpodobná. (K 
problematice prognózy populačního vývoje v ORP Kadaň viz SPK, fáze 1A – Průzkumy a 
rozbory, kap. C4). 
 
Následující návrhová část oboru technické infrastruktury předpokládá nárůst 
obyvatelstva na cca 30 – 35 tisíc obyvatel v horizontu 30-40 let. Funkční technická 
infrastruktura, její zdroje a kapacita je tedy koncipována s dostatečnou rezervou pro 
pokrytí i eventuelních imigračních vln (Záměry F1, F2, F5, F6). 
 
Prioritou je zabezpečení dostatečných zdrojů vody, energií a kapacity informačních a 
telekomunikačních technologií. Bude vhodné zajistit  jejich diverzifikaci, která umožní 
vzájemnou zástupnost  v případě poruch a výpadků. 
 
Vedle kapacitních (parametrických)  kvalit jednotlivých soustav technické infrastruktury 
jsou následující záměry soustředěny na související problematiku životního prostředí, jehož 
koncepční kultivace výrazně přispívá k efektivnímu nakládání s energiemi (Záměry F3, 
F4). Je nutno omezovat exploataci přírodních zdrojů, chránit kvalitu životního prostředí a 
vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj.  
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Záměr F.1. Úspora kvalitní pitné vody 

Pro město a region bude třeba zabezpečit dostatečné množství kvalitní 
pitné vody a plánovat její dlouhodobé úspory.  

Doporučujeme vytvořit oddělenou soustavu distribuce užitkové vody. 
Zdrojem užitkové vody by se stala povrchová vody z řeky Ohře, která po 
mechanickém předčištění a hygienickém zabezpečení  může být 
distribuována v sídle. Protože téměř 2/3 odběrů pitné vody v komunální a 
bytové oblasti tvoří voda užitková a pouze 1/3 funkcí vyžaduje kvalitní pitnou 
vodu, bylo tak možné výrazně snížit nároky na pitnou vodu. Všechny méně 
náročné funkce v sídle by bylo lze zabezpečovat užitkovou vodou. 

Nutnost úspor kvalitní pitné vody je motivována postupným zhoršováním 
vstupních parametrů zdrojů povrchové vody a vzrůstajícími technologickými 
a ekonomickými nároky na úpravy vody. Je zřejmé, že provozní úspory za 
ušetřený odběr pitné vody vytvoří základ pro velmi krátkou návratnost  
investic do užitkového vodovodu. Snížená exploatace zdrojů pitné vody a 
vodotečí  je současně významným atributem trvale udržitelného rozvoje. 

Případný další  budoucí nedostatek vody v sídle by bylo možné řešit využitím 
vodárenské nádrže Přísečnice. Podkrušnohorský vodárenský systém vzniklý 
důsledným propojením vodárenských soustav Přísečnice, Křímov a Fláje se 
stane bezpečným dodavatelem pitné vody. Ani tento zdroj však není 
neomezený. Velikostí atmosférických srážek, odlesněním spojeným se 
sníženým vsakem a omezenost sběrných ploch díky umístění těsně pod 
vrcholovými plochami území mohou negativně ovlivnit přítoky do sběrných 
vodárenských nádrží.  

Místní části jižního předpolí sídla mohou být zásobovány ze stávající lokální 
vodárenské soustavy v Krásném Dvorečku, která má dostatečné vodní 
zdroje, a je propojena samostatným přivaděčem na soustavu „Přísečnice“. 
Centralizované systémy s profesionálním servisem a provozem budou 
garantem množství i kvality dodávané pitné vody pro rozvoj bydlení a služeb 
v území. 

Návrh opatření F.1.1. Restrukturalizace stávající vodárenské soustavy v Kadani   
Úkolem projektu bude  zjištění stavu přenosové sítě: hydraulické poměry, průtoky, 
přetlaky, provozní manipulační schopnosti, možné kooperace tlakových pásem, 
zdroje, přenosové cesty, akumulace. Dále analýza zjištění disproporcí, nedostatků 
(vše z hlediska nových poměrů při budoucí funkci užitkového vodovodu) a návrh 
doporučení redukce tlakových pásem, akumulačních prostorů přenosové  zásobní 
sítě. 

Výstup(y): Realizace restrukturalizace 

Hlavní garant: Severočeská vodárenská a.s., Teplice 

Spolupracující instituce:  Město Kadaň 

Náklady (odhad): realizace projektu - 25 mil. Kč 

Fin. zdroje (možné):  SČV Teplice,   EU – strukt. fondy, Město Kadaň 

Termín:  2015 dle aktuálních rozvojových potřeb 

Další poznámky:  - 
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Návrh opatření F.1.2. Vybudovat užitkový vodovod pro vlastní sídlo Kadaň a místní části 
jižního předpolí 
Vytvořit takové technické podmínky, aby kvalitní pitná voda zabezpečovala pouze 
hygienicky nejnáročnější funkce v sídle. Nákladně získávanou pitnou vodu lze 
nahradit užitkovou vodou v bytech při splachování, ošetření povrchů, zálivce zeleně 
a mytí aut. U komunálních potřeb pak k oplachu komunikací, při údržbě zeleně a 
zabezpečení požární vody. Dále je využití užitkové vody možné u odběrů pro 
průmysl tam, kde to dovoluje technologie výroby dovolí. Potřeba  kvalitní pitné vody 
v sídle (2004) je cca 1/3 celkové spotřeby (24,40 l . s-1) ostatní funkce může plnit 
voda užitková (45,60 l . s-1). 

Zdrojem užitkové vody by se stala povrchová vody z řeky Ohře. Pro technické řešení 
budoucí struktury užitkového vodovodu by bylo vhodné využít některé funkční 
elementy jímacího a čerpacího zařízení Severočeských hnědouhelných dolů včetně 
výtlaku do Podkrušnohorského přivaděče Severočeských hnědouhelných dolů 
(odběr a čerpání z vodní nádrže Kadaňský stupeň), jehož původní funkce postupně 
zaniká. Jejich zapojení do struktury užitkového vodovodu nejen využije funkčních 
schopností a technických parametrů těchto zařízení, ale může i podstatně zlevnit 
vstupní investiční náklady celého záměru.  

Lze předpokládat i určitou restrukturalizaci systému stávajícího pitného vodovodu 
v sídle (omezené odběry, nevyužité akumulační prostory, pokles odběrů surové i 
vodárensky upravené vody). Část přenosových kapacit v sídle by mohla být využita 
pro koncipovaný užitkový vodovod. Předpokládá se, že v  I. fázi by užitkový 
vodovod plnil hlavně komunální potřeby. Dále by saturoval průmyslové odběry. 
Postupně by zabezpečoval i některé funkce v organismu domů a bytů. 

Výstup(y): Projekt užitkového vodovodu (zdroj, úprava, akumulace, 
transportní systém) pro vlastní sídlo Kadaň 

Hlavní garant: Privátní subjekt 

Spolupracující instituce:  Město Kadaň +Severočeská vodárenská 

Náklady (odhad): 240 mil. Kč 

Fin. zdroje (možné):  ministerstvo pro místní rozvoj, priv. společn., struk.fondy EU, 
přísp. SČV Teplice, Mě – Kadaň 

Termín:  2015 nebo dle aktuálních rozvojových potřeb 

Další poznámky:  Nutno nalézt privátní subjekt pro garanci 

Návrh opatření F.1.3. Rozšířit vodárenskou skupinu Krásný Dvoreček 
Pokud by se začaly územně rozvíjet místní části Meziříčí, Brodce, Zásada a Pokutice  
(eventuelně Zvoníčkov), v jižním předpolí by bylo vhodné omezené místní zdroje 
nahradit napojením na mikrosoustavu v Krásném Dvorečku. Soustava Krásný 
Dvoreček již v současnosti zásobuje místní části Uhošťany a Kadaňskou Jeseň, ve 
kterých je předpokládán další územní rozvoj.  

Na základě existující územně plánovací dokumentace a podkladů místních částí 
Meziříčí, Brodce a Zásady, bude vhodné zpracovat projekt rozšíření zásobní sítě do 
těchto lokalit. Kapacita a parametry zdrojů vodárenské mikrosoustavy Krásný 
Dvoreček, včetně stávající přenosové sítě, jsou značně předimenzovány, a mohou 
případné budoucí odběry plně saturovat. Rozšíření centralizovaného systému 
zásobování pitnou vodou si vyžádá investiční náklady pouze na rozšíření zásobní sítě, 
případně požadavek lokálního přečerpání vody.  

Výstup(y): Rozšíření vodárenské soustavy Krásný Dvoreček do 
místních části Brodce, Meziříčí, Zásada a Pokutice, 
eventuelně Zvoníčkov 

Hlavní garant: Severočeská vodárenská. 

Spolupracující instituce:  Mě-Kadaň 

Náklady (odhad): 30 mil. Kč 
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Fin. zdroje (možné):  SČV Teplice,  strukt. fondy - EU, Mě – Kadaň 

Termín:  dle aktuálních rozvojových potřeb 

Další poznámky:  Je vhodné uskutečnit realizaci do r. 2010, aby bylo možné 
čerpat restruk. fondy EU 

Záměr F.2. Zkvalitnění likvidace odpadních vod  

Cílem je zvýšit účinnost technologie čištění a kapacitu kalového 
hospodářství, využít odvodněných biologických kalů jako fertilizační 
prostředek v zemědělství, zneškodnit maximum biologického znečistění 
v odpadních vodách splaškových a tak umožnit ozdravování povrchových 
vod v lokálních vodotečích. Tak se maximálně sníží biologické zatížení 
lokálních vodotečí. Dalším cílem je zabezpečit kapacitou odvodňovací 
soustavy i ČOV možnosti růstu sídla až na předpokládanou kapacitu 45.000 
EO. 

Město Kadaň je v současnosti odvodňováno soustavnou jednotnou 
kanalizační sítí s vlastní centrální ČOV, které plně zabezpečují současné 
nároky sídla. Dlouhodobý výhled předpokládá napojení nových 
zástavbových struktur intravilánu, které vyvolá nutnost posílení průtokových 
kapacit kmenových stok, postupné budování oddělené splaškové a dešťové 
kanalizace (v okrajových částech sídla) a rozšíření kapacity centrální čistírny 
intenzifikací čistící technologie a rozšířením kapacity kalového hospodářství 

Převážná část severního předpolí bude odkanalizovaná napojením na 
jednotnou odvodňovací síť sídla, nebo budou odpadní vody z těchto území 
(Prunéřov) čištěny v samostatných zonálních monoblokových čistírnách. 
V místních částech jižního předpolí bude dobudováno soustavné odvodnění 
splaškových odpadních vod s vlastními monoblokovými čistírnami. Realizace 
především v Krásném Dvorečku, Uhošťanech a Kadaňské Jeseni bude 
záviset na intenzitě rozvoje a finančních zdrojích.  Možnými zdroji prostředků 
jsou obce, Severočeské vodárenské společnosti, privátní zdroje a zdroje ze 
strukturálních finančních fondů Evropské unie. 

Návrh opatření F.2.1. Modernizace technologie a rozšíření kapacity ČOV Kadaň 
Projekt by měl zabezpečit rozšíření stávající čistící kapacity ČOV z 30.000 E.O na cca 
45.000 ekvivalentních osob. Současně bude nutné doplnit další biologický stupeň 
(aktivace nebo biofiltry) – pro zachycení dusíkatých látek a fosforu a rozšířit kapacitu 
kalového hospodářství. Pro tento účel lze doporučit bioreaktor pro třífázovou 
metanovou fermentaci čerstvých biologických kalů s jímáním bioplynu a jeho 
následné využití k energetickým funkcím vlastní ČOV. Vyhnilý kal lze využít jako 
hnojiva. Zásady konceptu rekonstrukce s cílovou kapacitou výkonu ČOV 45-50 tis. 
EO by měl být připraven již  r. 2005 (budou k disposici fin. prostředky EU v rámci 
Ústeckého kraje. 

Výstup(y): Modernizace ČOV Kadaň 

Hlavní garant: SVS Teplice 

Spolupracující instituce:  Severočeská vodárenská (SČV) 

Náklady (odhad): 120 mil. Kč (celková rekonstrukce a rozšíření kapacity na 
úroveň r. 2030, kap. na 45.000 E.O) 

Fin. zdroje (možné):  Mě Kadaň, SČV Teplice, EU – strukturální fondy 

Termín:  2010 (realizace) 
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Další poznámky:  V současné době prochází ČOV modernizací (termín 
dokončení 06/2006). Tato modernizace však řeší 
momentální stav, je to jakási střednědobá údržba a 
obnova. Tomu odpovídá i předpokládaný náklad cca 35 
mil. Kč. 

 Možnost čerpání z prostředků EU pravděpodobně jen do r. 
2010 

Úkol 1 Zpracovat analýzu a koncepci modernizace ČOV - do 2005. 

Úkol 2 Zpracovat projekt - do 2006. 

Úkol 3 Modernizovat ČOV na úroveň r. 2030 ( r. 2009 - 10). 

Návrh opatření F.2.2. Vybudování oddílné kanalizace a biologicko-mechanické ČOV 
v místních částech 
V rámci změny č. 2 ÚP Kadaně byly stanoveny zásady odvodnění místních částí a  
čistění odpadních splaškových vod v těchto lokalitách. Postupně dojde ke 
zpracování realizačních projektů a prostředky na realizaci budou koncentrovány do 
místních částí, které se budou dynamicky rozvíjet. Na severovýchodním předpolí to 
budou především místní části Prunéřov a Tušimice, na jižním předpolí Krásný 
Dvoreček, Úhošťany a Kadaňská Jeseň. Místní části Meziříčí, Brodce a Zásada budou 
centralizovaným systémem vybaveny v případe nárůstu trvalého i přechodného 
bydlení a přidružených servisních aktivit. Aplikace účinných monoblokových ČOV 
zlepší charakteristiky vyčištěných O.V a omezí únik znečištění do lokálních vodotečí 
regionu.   

Výstup(y): oddílná kanalizace + lokální ČOV 

Hlavní garant: Mě Kadaň 

Spolupracující instituce:  Mě Kadaň, SČV- Teplice, EU – Strukturální fondy 

Náklady (odhad): 180 mil. Kč 

Fin. zdroje (možné):  SČV, stukt.fondy, Město Kadaň. 

Termín:  průběžně a dle aktuálních potřeb rozvoje 

Další poznámky:  možnost čerpání z prostředků EU pravděpodobně jen do r. 
2010 

Záměr F.3. Revitalizace vodotečí a vodních nádrží 

Cílem je plnohodnotné zapojení vodních toků a vodních nádrží do 
hydrologické funkce území, posílit jejich mikroklimatickou, retenční, 
retardační, místotvornou a ekologickou funkci. Cílový stav vodních toků 
spolu s pobřežní zelení vytvoří u místních toků migrační cesty původní flóry a 
fauny a zabezpečí tak transportní cesty mezi místy s původním pokryvem a 
biotopy (biocentry). Takto reaktivované vodoteče by plnily funkci 
biokoridorů v lokálních systémech ekologické stability.  

Návrh opatření F.3.1. Regenerace potoků 
Regenerace přítoků řeky Ohře (Prunéřovského potoka, Lužického potoka, 
Bystřického, Uhošťanského a Doninského potoka) budou sledovat cíle hydrologické, 
ekologické, funkční a estetické.  Projekty by  měly mimo jiné řešit zachování průtoků 
v hydrologických i morfologickách podmínkách, narušených předchozí důlní 
činností. Bude nutné hledat zdroje, které by zachovaly v bezdeštném období 
průtoky.  Jedním z možných řešení je propojení koryt těchto toků s Podkrušnohorským 
přivaděčem. Zachování průtoků je důležité zejména u potoka Bystřického, který 
protéká sídlem a jsou do něho zaústěny přepady z oddělovacích komor jednotné 
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kanalizace obce.  Pokud by mělo být zrušeno zatrubnění a volné koryto toku by se 
stalo součástí intravilánu sídla, zachování minimálních průtoků, případně posílení, by 
bylo podmínkou. 

Výstup(y): Regenerace potoků na území a v okolí města 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Finanční zdroje: Melior. správa Chomutov, Mě-Kadaň, EU – strukturální 
fondy 

Spolupracující instituce: Povodí Ohře 

Náklady (odhad): 40 mil. Kč  

Termín:  průběžně 

Další poznámky:  Odtrubnění Bystřického potoka v části Špitálského 
předměstí je nutno zahrnout (min koordinovat) 
s revitalizací této městské části – viz Návrh opatření D.2.1.) 

Návrh opatření F.3.2. Rekonstruovat a obnovit lokální vodní nádrže v místních částech  
Tam kde je to možné, navrhujeme obnovit hydrologickou, mikroklimatickou, 
retenční, retardační, ekologickou a místotvornou funkci lokálních vodních nádrží. 
Vhodné podmínky pro obnovu existují v místních částech Uhošťany , Kadaňská 
Jeseň (oběma místními částmi protéká Uhošťanský potok) a v místních částech 
Meziříčí, Brodce a Zásadě, kde protéká Doninský potok. 

Výstup(y): Obnovené lokální vodní nádrže 

Hlavní garant: Město Kadaň 

Spolupracující instituce:  Mě Kadaň, Meliorační správa Chomutov 

Náklady (odhad): 40 mil. Kč 

Fin. zdroje (možné):  Mě Kadaň, struk. fondy EU, Meliorační správa Chomutov 

Termín:  průběžně 

Další poznámky:  Zahrnout do zpracování UPD jednotlivých lokalit – viz 
Návrh opatření D1.4. 

Záměr F.4. Vytvořit funkční integrovaný systém hospodaření s tuhými 
komunálními odpady 

Cílem je postupně vytvořit plně funkční systém hospodaření s tuhými odpady 
a omezit vzniku TO na 180 kg . os . r-1.   Bude třeba komponenty TO důsledně 
primárně třídit (70 % ), druhotné suroviny zpětně efektivně využívat za použití 
nových technologií. Tím by se prodloužila životnost stávajících skládek 
(především řízené skládky Tušimice o 30 – 50 %. Na skládky se ideálně budou 
ukládat pouze inertní zbytky. 

Návrh opatření F.4.1. Podporovat zavedení nových technologií na využití druhotných 
surovin  
Manufakturní provozy zpracování druhotných surovin, zejména plastů, papíru, 
dřeva, bude vhodné napojit na provoz recyklačního dvora, případně kompostové 
deponie u řízené skládky Tušimice (pro využití vyhnilé biomasy). 

Výstup(y): Funkční integrovaný systém  hospodaření s tuhými 
odpady, Informační systém 

Hlavní garant: Mě - Kadaň 

Spolupracující instituce:  Komunální podnik Města Kadaně. 

Náklady (odhad): 35 mil. Kč 
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Fin. zdroje (možné):  Mě Kadaň, EU - strukt. fondy, privátní developeři 

Termín:  2010 

Další poznámky:  Průběžné výsledky presentovat na www  stránkách, 
Kadaňských novinách + výroční. zprávě 

Záměr F.5. Zabezpečit v dostatečné míře a kvalitě zásobování energiemi 

Postupně snižovat spotřebu energie v sídle. Omezovat používání tuhých 
paliv jak v komunální sféře, tak v průmyslu a vyloučit energeticky náročné 
technologie. Substituovat alternativní energetické zdroje a plnit jimi některé 
energetické funkce v sídle (cca 20%). V souladu s principem trvale 
udržitelného rozvoje bude mít snížení spotřeby energiedva pozitivní dopady: 
omezí se čerpání energetických zdrojů a zredukuje se, kromě ostatních 
negativních exhalátů vznikajících, i produkce CO2.  Náhrada konvenčních 
zdrojů alternativními je zcela reálná pro funkce jako:  příprava teplé užitkové 
vody, vytápění, chlazení, umělé osvětlení v objektu, veřejné osvětlení a 
telekomunikační přenosy.  Je však třeba časovou proměnlivost dodávek 
z alternativních zdrojů  jistit dodávkami z konvenčních zdrojů.  Především 
v jižním předpolí bude využívání všech typů alternativních zdrojů velmi 
užitečné a žádoucí. 

Kadaň jev současnosti energii zásobována vícecestným způsobem jak 
elektrickou energií a energetickým plynem, tak odpadním teplem z ETU II. 
V horizontu 30-ti let jde o stabilní zdroj. Tato struktura zabezpečí kvalitní a 
bezpečné krytí energetických potřeb vlastního sídla a místních částí 
severního předpolí. Jižní předpolí je převážně závislé na dodávce elektrické 
energie a konverzi hnědé uhlí na teplo. V těchto lokalitách bude žádoucí 
postupné zapojování alternativních obnovitelných zdrojů tak, aby v průběhu 
budoucích 15-ti až 20-ti let došlo k úplnému nahrazení tuhých paliv 
ekologicky zdroji. Pro tento účel lze využít fototermální a fotovolaické 
systémy nebo biomasu. 

Úspory jsou jedním z největších z možných zdrojů v budoucí energetické 
bilanci sídla. V našich klimatických podmínkách tvoří vytápění až 70 – 75 % 
veškeré energetické bilance v objektech. Zabezpečení vhodných tepelně-
technických vlastností objektů, správná orientace ke světovým stranám, 
omezením prosklených ploch, vnitřní uspořádání, úsporný systém vytápění a 
ventilace, a jejich regulace, může uvolnit podstatný díl kapacit, které pokryjí 
budoucí nárůst  potřeby. Na úspory má vliv i typ zástavby a urbanistická 
koncepce lokality.  Pokud by byly tyto faktory plně zapojeny, lze dosáhnout 
ve sféře vytápění objekty úsporu 50 – 60 % ze současných energetických 
vstupů.  

Návrh opatření F.5.1. Realizovat pilotní projekt centralizovaného vytápěcího systému 
s využitím biomasy 
Centralizovaný zdroj tepla s mikrosoustavou pro přenos tepla by měl být realizován 
v některé z místních částí Jižního předpolí. Tento zdroj by měl rozšířit škálu typů 
zajištění energetických potřeb lokality (vícecestnost zásobování), eliminovat 
negativní vliv spalování hnědého uhlí a využít odpadní biomasu nebo biomasu 
cíleně pěstovanou pro tyto energetické účely. Pro  tento projekt bude vhodné  
podpořit  pěstování a průmyslové zpracování biomasy. 

Výstup(y) Mikrosoustava CZT (centr.zdroj na biomasu) 
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Hlavní garant: Soukromý subjekt 

Spolupracující instituce: ČEZ, Tepelné hospodářství Kadaň s. r. o. 

Náklady (odhad): 50 mil. Kč 

Fin. zdroje (možné):  ČEZ, Mě Kadaň, strukturální fondy EU, privátní zdroje 

Termín:  - 

Další poznámky:  Odborné exkurse na funkční zařízení v ČR (Slavonie, 
Frymburk) i zahraničí (Rakousko, Bavorsko) 

Úkol 1 Zahájit jednání se spolupracujícími institucemi, vyhledat hlavního garanta. 

Úkol 2 Ověřit záměr a zpracovat studii proveditelnosti. 

Úkol 3 V případě příznivých technických a ekonomických podmínek realizovat 
projekt. 
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Smyslem a výsledkem Strategického plánu Kadaně je jeho realizace. Půjde o proces dlouhodobý, 
postupný, organizačně náročný v závislosti na charakteru jednotlivých projektů. Realizace Strategického 
Plánu Kadaně bude vyžadovat především manažerský přístup s dohledem nad aktivitami všech účastníků 
procesu – města, institucí, firem i jednotlivců. Organizační strukturu realizační fáze SPK lze zhruba rozdělit do 
dvou složek: řídící a výkonnou. Bude vhodné navázat na již existující a zaběhnutý systém fungování komisí 
rady. Vůdčí a řídící úlohu převezme Komise pro Strategický plán (dále jen Komise), která vznikla 
transformací Komise pro rozvoj města. Doporučujeme stávající složení Komise doplnit o další zástupce 
odborů městského úřadu a zástupce významných zaměstnavatelů v regionu, případně další osoby, které 
mohou významně přispět k realizaci plánu. Rozšíření Komise přinese několik výhod: rozšíří znalostní základnu 
skupiny, vnese do procesu nové zdroje, které pomohou při realizaci plánu a zvýší věrohodnost procesu 
strategického plánování. Členem Komise by měla být také respektovaná a důvěryhodná osoba, která 
bude mít každodenní přehled o stavu a plnění jednotlivých úkolů a bude ostatní členy dohodnutou formou 
pravidelně informovat. Pro záruku akceschopnosti Komise doporučujeme počet max. 20 osob. Komise by 
se měla scházet v pravidelném, intervalu, alespoň jednou za dva měsíce a alespoň dvakrát ročně by měla 
vydat souhrnnou zprávu o postupu realizace. Práce Komise musí být po celou dobu její práce 
transparentní, a s fungující zpětnou vazbou.  

Hlavní úkoly Komise budou spočívat v: 

• přípravě dílčích dokumentů, např. jednoročních akčních plánů, dolaďování zadání úkolů, příprava 
financování projektů, návrhy na způsob propagace atd., 

• monitorování průběhu realizace SPK hodnocením průběžných výsledků a jejich porovnáváním 
s vytčenými strategiemi, 

• dohledu nad způsobem propagace SPK např. přípravou a organizováním veřejných přednášek a 
besed, publikováním propagačních a informačních materiálů, 

• přijímání operativních rozhodnutí, návrhů pro případné změny a doplnění SPK, přípravou požadavků a 
doporučení k aktualizacím plánu ( 3-5 leté intervaly), sledovat aktuálnost vytýčených strategií, 

• sledování ekonomických otázek při realizaci SPK koordinací s aktuálním rozpočtem města, ověřováním 
možností financování z vnějších zdrojů (kraj, stát, EU …), 

• sledování změn vnějšího prostředí, které by mohli ovlivnit realizaci plánu (změny v hospodářské politice 
státu, v zákonech, příchod nového investora do regionu, uzavření velkého podniku atd.), 

• sledování vzniku a vytváření koncepčních dokumentů v sousedních sídlech a iniciovat spolupráci na 
společných projektech (Klášterec nad Ohří, Chomutov, Žatec, Radonicko atd.), 

• prosazování projektů s nadmístním charakterem do nadřazených koncepčních dokumentů např. 
Programu rozvoje UK, Globálního plánu revitalizace aj. 

Jedním z prvních a zásadních úkolů bude předložení SPK k veřejnému posouzení a poté k závaznému přijetí 
městským zastupitelstvem. K oslovení veřejnosti by měla Komise využít vhodných prostředků, osvědčených i 
místně novátorských. Možnosti veřejné prezentace jsou různé – Kadaňské noviny (např. zvláštní vydání 
zaměřené na úvodní propagaci SPK, poté pravidelná rubrika), internet, TV, setkání Komise s veřejností, 
propagační brožura atd. Základní údaje ke Strategickému plánu Kadaně jsou již publikovány na internetu, 
kde bude časem dostupný kompletní dokument. Existuje též internetové diskusní fórum ke SPK, které je 
otevřeno nejširšímu spektru publika.  

Výkonnou složkou realizace plánu budou příslušné odbory a pracovníci městského úřadu. Většina 
jednotlivých úkolů plánu bude plněna běžnými postupy a procedurami úřadu za případné spolupráce 
příslušných komisí rady a celkové supervize Komise pro SPK.  

Úspěch Strategického Plánu Kadaně v rozhodné míře závisí na akceschopnosti jak členů Komise tak 
řadových pracovníků úřadu. Plán se stane nerealizovatelným bez odpovídajícího nasazení a odhodlání jej 
prosadit a realizovat. 

Následující harmonogram názorně zobrazuje rozložení realizace jednotlivých Návrhů opatření v čase. 
Definuje prioritní akce, které jsou podmínkou optimálního vývoje. Harmonogram je chápán především jako 
názorná pomůcka pro snadnější orientaci ve struktuře plánovaných akcí a je výchozím podkladem pro 
další práci se Strategickým plánem – jeho dolaďování, stanovení dílčích koncepcí, ročních plánů atd. 

Realizace Strategického plánu Kadaně může být zahájena okamžitě po schválení volenými orgány. 
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HARMONOGRAM REALIZACE SPK 
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VYSVĚTLIVKY 
 

 

 

 



Vysvětlivky 
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ČOV Čistička odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

EA ekonomicky aktivní (obyvatelstvo) 

EIA Environmental Impact Assessment - posuzování vlivů na životní prostředí 

FNM Fond národního majetku 

GPR Globální plán revitalizace 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues - územní jednotka, která je základním 
systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování 
statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. 
V ČR se nachází celkem 8 územních jednotek NUTSII: Severozápad, Severovýchod, Střední 
Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Moravsko-Slezsko a Praha 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ORP obec s rozšířenou působností (obec III.stupně) - Kadaň 

POU pověřený obecní úřad (obec II.stupně) - Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty 

PRUK Program rozvoje Ústeckého kraje 

RP Regulační plán 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SROP Společný regionální operační program 

SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threats - analýza silných a slabých stránek, příležitostí a 
ohrožení 

UIR územně identifikační registr 

UO urbanistický obvod 

UP Územní plán 

UPD Územně plánovací dokumentace 

VUSC Vyšší územně správní celek 

ZSJ základní sídelní jednotka 
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Dřevěný pohár s motivy kadaňských staveb a cechovními znaky, součástí vyrytý nápis: Die Tat ist alles, 
nichts der Ruhm. (Vše je v činu, sláva je nic). Ruční řezba, poč. 20. století. Uloženo v Městském muzeu 
Kadaň.



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




