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1. ÚVOD 
 
1.1. Úvod 

 
     Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň je strategie 
regeneračních záměrů  na území Městské památkové rezervace Kadaň (MPR) v časovém 
horizontu 2019 – 2025.  
 
     Město Kadaň se aktivně účastní  Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón od roku 1993. Město v plnění Programu regenerace pokračuje, 
každoročně se účastní soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace. 
Program regenerace pomáhá Městu Kadaň v dalším rozvoji, ve zvýšení aktivity v obnově 
kulturního dědictví, v propagaci města nejen v rámci cestovního ruchu, ale i v rámci 
celkového zviditelnění. Nový program regenerace navazuje na předchozí aktualizovaný 
program zpracovaný v roce 2013 
  
 1.1.2. Vyhodnocení  realizace Městského programu regenerace Městské památkové 

rezervace  Kadaň  v letech 2014 – 2018 
 

Rok 2014 

V roce 2014 se stěžejní akcí stala oprava helmice radniční věže včetně jejích 
vrcholových atributů. Celková výška věže je 53,4 m, výška helmice od podlahy ochozu až po 
vrchol korunky na korouhvi „F“ je 25 m. Vzhledem k tomu, že lešení nebylo realizováno od 
paty věže, musely být některé práce spojené s opravou věže (na vnější části cimbuří) 
provedeny horolezeckým způsobem. Po postavení lešení na ochozu věže byly sejmuty 
vrcholové atributy – korouhev „F“ a makovice, vysekány a vyjmuty poškozené terakotové 
kraby, provedeno očištění a ošetření stávajících krabů a kamenné špice helmice včetně jejich 
kotvících kovových prvků, proškrábání a tmelení trhlin, demontáž měděných klempířských 
prvků,  úprava podkladu helmice a ochozu včetně cimbuří pro nový nátěr. Vyměněno za nové 
bylo 20 ks terakotových krabů, povrchovou úpravou včetně izolačních vrstev syntetických a 
olejových podkladů a zlacením plátkovým zlatem o ryzosti 23,¾ Au prošla korouhev i 
makovice, zaletovaná schrána u paty korouhve dostala rovněž nový nátěr. Novým nátěrem 
bylo opatřeno 8 ks dřevěných žaluzií, na stínky i výřezy cimbuří byly instalovány nové 
měděné plechy, po úpravách podkladu byla v bílé barvě natřena helmice i ochoz. 

Mezi další realizované akce patří oprava fasády nádvoří hradu čp. 134, dozděna byla 
rozvolněná a vypadlá část zdiva ohradní zdi u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vyměněny byly 3 
ks dveří a 4 ks větracích okének na fasádě kostela sv. Anny. Oprava fasády, repase vstupních 
vrat a výměna výkladce byly provedeny na objektu čp. 9. Opravovány byly také objekty na 
území městské památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami (obnova fasády na 
objektu čp. 21, obnova fasády na objektu čp. 348).  
 Mimo území městské památkové rezervace prošlo restaurováním barokní sousoší sv. 
Jana Nepomuckého z roku 1741 ztvárněné v podobě poutníka ke staroboleslavskému paládiu 
v propojení s trojiční úctou (trojboký půdorys), které je v regionu jedinečným příkladem 
(podobné téma bývá v regionu ztvárněno pouze v reliéfní podobě). 

Dále pak pokračovaly restaurátorské práce v klášteře františkánů. Dokončen byl 
odkryv a kompletní restaurování závěru presbyteria (stěny i klenby), kompletní restaurování 
dvou postav Evangelistů – sv. Marka na východní straně jihovýchodního pilíře mezilodních 
arkád a sv. Lukáše na východní straně severovýchodního pilíře a odkryv, fixáže a částečné 
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tmelení maleb ve středním klenebním čele jižní stěny jižní boční lodi. V refektáři kláštera 
probíhalo restaurování podlahy, obložení stěn a lavic včetně výměny dožilých konstrukcí. 

Úpravou veřejného prostranství prošlo Löschnerovo náměstí. Došlo k odstranění 
problematických výsadeb, a to buď na základě špatného zdravotního stavu nebo nevhodného 
druhového složení či kompozičního umístění. Principiálně se v novém řešení odráží původní 
historická situace, to je však uzpůsobeno současným provozním vztahům a limitům. Nové 
dosadby dřevin odkazují na původní výsadby 19. stol., dřeviny domácího původu, doplněny 
jsou květinové záhony. Cesty jsou provedeny v dlážděném a mlatovém provedení. V těsné 
blízkosti kostela sv. Anny byla zrušením části komunikace vyloučena doprava a tato 
nahrazena zónou pro chodce. Oddechová funkce projektu zahrnuje plochu pojatou 
v soudobém materiálu – pohledovém betonu, instalaci mobiliáře s lavičkami. Zdi 
z prefabrikovaného železobetonu vytvářejí důležité pohledové a vodící prvky a zároveň plní 
funkci i pro sezení. Vodní prvek – kašna – tvoří samostatný artefakt s nosným tématem 
lázeňství, čímž je uctěn odkaz kadaňského rodáka, zakladatele lázeňství, Josefa Löschnera. 
Vodní prvek tvoří jednoduchý betonový kvádr mírně vystupující ze skloněné plochy náměstí, 
do něhož je otisknuta stopa lázeňské vany z bronzového plechu. Přilehlá plocha vodního 
prvku tvoří vodní zrcadlo. Revitalizace Löschnerova náměstí získala v rámci soutěže Stavba 
roku 2015 cenu ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro urbanismus a územní 
plánování. Cena byla udělena za příkladnou úpravu veřejného prostranství přispívající ke 
zlepšení životních podmínek obyvatel města a podněcující je k většímu užívání veřejného 
prostranství. 

 
 
Rok 2015 

 V roce 2015 byly restaurovány na objektu radnice čp. 1 čtyři polychromované 
pískovcové erby - Svaté říše římské, Uherského království, Českého království a města 
Kadaně, proběhla první etapa restaurování čtyř plastik a váz z atiky objektu čp. 185 a 
restaurovány byly omítky a kamenné prvky na fasádě čp. 163.  
 K nejviditelnějším obnovám kulturních památek i ostatních objektů na území 
památkové rezervace patří výměny střešních krytin. Střecha je důležitou součástí podoby 
domu, architektonicky jej dotváří a zároveň udává charakter střešní krajiny celého města. 
Střešní krajinu a její podobu ovlivňuje typ zastřešení, užitá krytina a řada dalších střešních 
součástí. Střešní krajina představuje svébytnou památkovou a kulturní hodnotu urbanistického 
celku, proto je velmi výrazným posunem v naplňování těchto zásad přeložení několika 
nevhodných či dožilých střešních krytin. Výměna zcela nevhodné asfaltové střešní krytiny za 
krytinu pálenou taškovou proběhla na objektech čp. 68, sídle Státního okresního archivu 
Chomutov se sídlem v Kadani a na objektu čp 95 v Žatecké ul., dožilá pálená tašková krytina 
bobrovka byla vyměněna za krytinu shodnou na objektu čp. 114, v němž sídlí místní 
organizace Českého rybářského svazu, dožilá (a zdravotně závadná) eternitová krytina na 
objektu čp. 478 v Říční ul. byla vyměněna za nové vláknocementové šablony. Na několika 
objektech proběhly opravy fasády – objekty čp. 58, 537, výměny oken – objekty čp. 129, 163. 

Dále pak pokračovaly restaurátorské práce v klášteře františkánů. Dokončeny byly 
restaurátorské práce na středním klenebním poli jižní stěny jižní lodi kostela Čtrnácti sv. 
Pomocníků – malby s donátory z rodu Fictumů z 15. stol. ve spodní vrstvě a se Čtrnácti sv. 
Pomocníky z roku 1614 v horní vrstvě. Zahájen byl odkryv mezižeberních ploch 2/3 klenby 
jižní lodi, probíhal odkryv a tmelení východního klenebního čela jižní stěny jižní lodi 
s výjevem Šalamounova soudu, probíhalo čištění, tmelení a barevné retuše na mramorovém 
víku a na mramorových opukových soklech a bočních stěnách s erby na tumbě Jana 
Hasištejnského z Lobkovic. V klášteře došlo k odkryvu stěn a klenby předsíně refektáře a 
přilehlé komory se vstupem do sklepa, tmelení a retušování goticko – renesančních maleb 
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s pravděpodobnými pašijovými scénami; k odkryvu stěn a klenby došlo také na jižní stěně 
čtvercové chodby v 1. patře východní ho křídla kláštera. 

V posledních několika letech kladlo město velký důraz na veřejná prostranství a jejich 
zatraktivnění pro občany i návštěvníky města. Dokončena byla revitalizace Löschnerova 
náměstí - veřejného prostranství v blízkosti kostela sv. Anny (akce zahájena v roce 2014). 
Cílem projektu bylo zatraktivnění prostoru a navrácení života do této části města. Byly 
provedeny výškové úpravy vozovek a chodníků s využitím původní dlažby, která byla odkryta 
pod asfaltovými vrstvami. Významnou částí revitalizace představují krajinářské úpravy se 
zachováním dominantních stromů. Na jedné straně revitalizované části je prostranství, na 
druhé straně přírodní svah pokrytý divokým břečťanem doplněný o zplaňující trvalky. 
Zahájeny byly práce na revitalizaci prostranství před Mikulovickou bránou, v prostoru 
bývalého autobusového nádraží. Záměrem bylo zatraktivnit plochu pro studenty nedaleké 
školy, obyvatele i návštěvníky města, možnost užívat plochu nového náměstí pro odpočinek a 
relaxaci. Vznikla zde galerie pod širým nebem, posezení na schodech, zatravněné plochy 
doplněné mlatovými cestami a vodním prvkem. 
 
 

Rok 2016 

V roce 2016 byla prováděna obnova vnějšího pláště radniční věže, část od paty k ochozu, 
čímž navázala na obnovu helmice věže z roku 2014 a 2. etapa obnovy střech včetně 
klempířských prvků na objektech radnice čp. 1, 184 a 185. Opravou prošel jeden z tzv. 
ptačích domků na hradbách, veřejnosti byla trvale zpřístupněna Mikulovická brána, proběhlo 
dokončení restaurátorských prací na sochařské výzdobě atiky objektu čp. 185 (U Slunce), 
opravou fasády a výměnou oken prošla kuželna.  

Dále pak v roce 2016 pokračovaly restaurátorské práce v klášteře františkánů. 
V klášterním kostele byly dokončeny práce na východním poli jižní stěny jižní boční lodi 
(výjev "Šalamounova soudu"), práce na východní a střední části plochy klenby jižní lodi 
včetně odkryvu a restaurování ploch žeber (dekorativní motivy obdobné motivům v kněžišti 
chrámu, ale bez figurálních témat, proběhl odkryv a restaurování čel východní a střední 
arkády mezi jižní a střední lodí směrem do interiéru jižní lodi (bílá plocha s dekorativním 
pojednáním pilířů a z nich vybíhajících hran arkád) a odstranění zazdívky bývalé zpovědnice 
v jižní stěně jižní lodi kostela a statické zajištění fragmentů ostění zpovědního okénka. 
V klášteře byly dokončeny práce v předsíni refektáře a přilehlé místnosti se vstupem do 
sklepa, restaurování stěn v cele XXII v 1.patře kláštera, restaurování malby na prostranství 
spojujícím chodbu v severním a východním traktu 1. patra, restaurování dvou drobných 
dekorativních (nefigurálních) malovaných ploch na chodbě 1. patra kláštera a konzervace 
ornamentálního rámečku kolem zaniklého (nepřítomného) obrazu na severní stěně interiéru 
cely XXVI. 

Proběhla výměna nevhodné betonové dlažby v ul. J. Švermy za dlažbu ze žulových 
kostek. Tato úprava byla dokončena v roce 2016, rozložena byla do dvou let. S výměnou 
dlažby došlo též k osazení nového mobiliáře v podobě laviček, odpadkových košů, pítka, 
stojanu na kola a plakátovacích ploch. Součástí bylo rovněž sejmutí stávajících lamp 
pouličního osvětlení z fasád jednotlivých objektů a jejich náhrada v podobě nových 
samostatně stojících lamp veřejného osvětlení, a také osazení sloupu se slavnostním 
nasvícením Mikulovické brány 
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Rok 2017 

V roce 2017 byla provedena oprava jižní a západní fasády objektu čp. 147 (Střelnice) 
včetně opravy oken, a opatření související s řešením odstranění vlhkosti na hradě čp. 134 a 
567, v prostorách galerie a muzea, a to jak ze strany exteriéru, tak i interiéru. Výměnou střešní 
krytiny, případně její opravou prošly věž hradu, objekty čp. 89, 164, 156, 191, 283, 542, 
obnovou fasády pak objekty čp, 12, 16, 152, 478, 578, opraveny byly prampouchy Katovy 
uličky.  

Dále pak v pokračovaly restaurátorské práce v klášteře františkánů. V klášterním 
kostele byla znovu osazena zrestaurovaná tumba Jana Hasištejnského z Lobkovic. Jedná se o 
unikátní ukázku náhrobní tumby se ztvárněním zemřelého v přechodovém stadiu rozkladu, 
která reflektuje aktuální formální inspiraci podobného druhu z oblasti západní Evropy a je 
patrně na území Čech nejstarší dochovanou památkou tohoto druhu. V rámci sepulkrální 
plastiky jde o památku minimálně středoevropského významu nejen z hlediska 
uměleckohistorického, ale i z hlediska hmotné kultury přelomu pozdního středověku a raného 
novověku. 

Na čelním poli jižní boční lodi klášterního kostela v Kadani byla odkryta figurální 
nástěnná malba. Výjevu dominují tři hlavní figury: sv. Jiří s drakem, sv. František přijímající 
stigmata a sv. Vavřinec s roštem. Tyto postavy se nachází v horní polovině restaurovaného 
úseku a jsou doplněny klečící postavou sv. Kláry, sv. Anežkou Římskou s beránkem a Lvem, 
františkánským bratrem.  

Na základě úspěšné žádosti Biskupství litoměřického o dotaci z programu IROP (13. 
výzva) byly v klášterním kostele v roce 2017 zahájeny restaurátorské práce na vitrážích, 
varhanách, nepolychromovaném i polychromovaném mobiliáři (lavice, zpovědnice), 
pokračuje se samozřejmě na restaurování maleb. Tato komplexní obnova klášterního kostela 
bude trvat do roku 2020. 

 

Rok 2018 
V roce 2018 je stěžejní akcí obnova městského opevnění  – úsek u archivu, Na 

Příkopě, ul. Říční (oprava koruny hradeb, doplnění chybějícího spárování, doplnění 
uvolněných kamenů a doplnění odvodňovacích vrtů) a odstranění havarijního stavu úseku 
hradeb za č. p. 73.  Pokračuje obnova č. p. 283 (mlýn) na restaurační zařízení. Dále se 
předpokládá obnova střešních krytin č. p. 287, 666, 151, 89, 76, obnova fasády č. p. 604,  69, 
výměna výplní otvorů č. p. 542, 116, 372 a nátěr střešního pláště věží kostela Povýšení sv. 
Kříže. Probíhá obnova fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele včetně restaurování sochy sv. 
Jana Křtitele. Mimo území městské památkové rezervace ve Smetanových sadech bude 
restaurována socha sv. Jana Nepomuckého. Dále pak bude pokračovat obnova kláštera 
františkánů. Budou zahájeny práce na revitalizaci parkánů. 
 
 
 
1.2. Podklady Městského programu regenerace MPR Kadaň 
 

• Strategický plán Kadaně (třiarchitekti 2004, aktualizace 2013) 
• Územní plán Kadaně včetně změn; Ing. arch. Kaplan, AGORA STUDIO) 
• Komunitní plán 
• Plán zásad památkové ochrany pro MPR Kadaň (NPÚ, úop  Ústí n. L., rozpracován) 
• Pasportizace památkového fondu města Kadaně (Ing. arch. Pachner, 2007-8, 2018) 
• Obecně závazné vyhlášky města Kadaně 
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• Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace 
Kadaň  

• Návrh Zásad pro poskytování dotací podnikatelům v MPR z rozpočtu města Kadaně  
• Výnos Ministerstva  kultury  ČSR č. j. 15 868/78 dne 10. 5. 1978 o prohlášení 

historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci 
• Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25. března 1992 
• Předchozí Městské programy regenerace MPR Kadaň 
• Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

České republiky – Kamila Matoušková (1994) 
• Principy památkového urbanismu -  Karel Kuča, Věra Kučová 
• Péče o střechy historických budov (Státní ústav památkové péče v Praze, 1997) 
• Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů (Národní památkový ústav, 

ústřední pracoviště v Praze, 2004, 1. vydání) 
• Průzkum funkčního využití 

 
     Pro návrh Městského programu regenerace se nezpracovávaly průzkumy a rozbory, 
protože byly již dříve zpracovány v rámci pořizování nového územního plánu Kadaně, a to 
včetně problémového výkresu a byly využity výše uvedené podklady. Všechny podklady 
jsou v potřebné míře aktuální. Byly provedeny doplňující průzkumy funkčního využití a 
získány informace od správců technické infrastruktury a odboru životního prostředí, odboru  
dopravy, odboru výstavby. 
 
 
 
1. 3. Širší územní vztahy 
 
Město Kadaň je obcí s rozšířenou působností Kadaň, spadá pod: 
− region NUTS II Severozápad 
− kraj Ústecký 
− okres Chomutov 
− mikroregion Nechranicko   
− MAS Vladař 
− Destinační agenturu Dolní Poohří, o.p.s. 
 
1.4. Charakteristika města a jeho historický význam 
 
1.4.1. Historie města 
 
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 městkou 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 římského císaře Karla IV.  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). 
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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 v symbióze německá, česká a židovská komunita, s nástupem nacismu 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. 
 
1.4.2.Urbanistický vývoj městské památkové rezervace 
 
Kadaň je velmi starým sídelním útvarem. Je tu i dlouhé předlokační období, které se 
vyznačuje přesunem centra z prehistorického hradiště v Hradci, které bylo ještě v raném 
slovanském období osídleno. U brodu přes Ohři se jako první objevují johanité, kteří dostávají 
Kadaň od knížete Bedřicha v roce 1186. Museli dostat již osídlené území, neboť dostali 
novou Kadaň. Prostor náměstí byl vyměřen a upraven až s aktivitami českého krále, který 
Kadaň johanitům odňal a ponechal jim jen podací právo ke kadaňským kostelům. Až do 16. 
století johanité pak spravovali kostel Stětí svatého Jana Křtitele dole na podměstí, u kterého 
vznikl městský špitál, děkanský kostel Panny Marie, který byl asi až po třicetileté válce 
přesvěcen na dnešní Povýšení svatého Kříže. Dále spravovali faru, školu a kostelní dvůr na 
pravém břehu Ohře. Kadaň se stala oporou královské moci v severozápadních Čechách. Pobyt 
ve městě je doložen řadou listin krále Václava II. a Karla IV.  Již za vlády Václava I. okolo 
roku 1240 je předpokládán vznik minoritského kláštera. V této době tedy již mohl být vytyčen 
základní rozvrh města na vyvýšené terase nad řekou Ohří. Na skalním výběžku rulové skály 
nad říčním tokem byl postaven hrad, který chránil první most přes Ohři. O jeho stáří vypovídá 
historická skutečnost, že na pravobřežní straně stál Kostelní dvůr, který patřil johanitům. 
Místo brodu tedy mohlo předcházet ještě královské iniciativě na rozvoji města (ovšem 
johanitská komenda v Praze stojí také v blízkosti Juditina a pak Karlova mostu). Hrad a most 
patřily k sobě stejně jako v obdobném královském Písku. Je zajímavé, že jakmile se hradu 
král vzdal a zastavoval jej, vznikla potřeba přesunu kontrolovaného mostu na jiné místo. A 
tak měšťané na konci 15. století stavějí nový most na Špitálním předměstí až za ústím 
Bystřického potoka v místech dalšího brodu přes řeku. Pro stavbu tohoto mostu, který měl být 
kamenný, odpustil král Vladislav Kadaňským daně a měli pak mít právo na vybírání 
mostného. Kadaňský most však nakonec měl pouze zděné pilíře spojené trámovým mostem, 
který byl ovšem zastřešený. Na Willembergově vedutě Kadaně z roku 1602 vidíme most 
zastřešený se zděnými pilíři, který vznikl na konci 15. století. Tento most spálili Švédové 
v roce 1635. Most od Vodní brány ke Kostelnímu dvoru zřejmě došel k úhoně v husitských 
válkách. Ale zdá se, že v nějakém stavu sloužil až do konce 15. století, než byl proveden nový 
most. Že byl asi brzo opraven vyplývá ze skutečnosti, že Kadaň se stala hlavním stanem 
křižácké výpravy a byla v roce 1422 sídlem velitele Fridricha Braniborského. Město bylo 
postiženo velkým požárem v roce 1362 a v době husitských válek, kdy se tu několikrát 
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střídaly strany. V roce 1421 ovládli město husitští pražané, ale ještě téhož roku Kadaň 
opustili. Pouze hejtman Ojíř z Očedělic, který zůstal patrně na hradě, byl i s věží vyhozen do 
povětří. Pozdně gotické město, obnovené po husitských válkách, bylo zničeno požárem v roce 
1498. Po něm král Vladislav Jagelonský povolil městu značné finanční úlevy, aby bylo brzy 
obnoveno. Za třicetileté války město sužovaly průchody vojsk a časté obsazení vojenskými 
útvary, které vyžadovaly kontribuce. Kadaň také dvakrát vyhořela. První požár vznikl 
26.srpna 1631 a další, ještě větší, 11.července 1635. Ještě v letech 1635 až 1654 je řada domů 
označována jako spáleniště. V berní rule v roce 1654 je však již téměř celé město obnoveno. 
Osmnácté století znamená určitý návrat prosperity, který se však nevyrovnal ekonomické síle 
města na konci 15. století a v 16. století, kdy byla Kadaň zásobovatelem horních měst 
v Krušných horách, a to i těch v Sasku, jako bylo velké středisko Annaberg, Marienberg a 
Freiberg. Útlum rudného hornictví v Krušných horách od 17.století měl vliv na zhoršení 
ekonomického potenciálu, stejně jako ekonomické ožebračení královských měst po 
bělohorské porážce. Kadaň však již v 18. století mohla přestavět všechny kostely a domy 
dostaly nová průčelí. Po požáru v roce 1746, který postihl domy i na náměstí, byla většina 
opravena v barokním slohu. Výstavba nesla typické prvky činnosti kadaňského stavitele Jana 
Kryštofa Kosche, který pocházel ze zednické rodiny ze Zvoníčkova. Volutové štíty a 
trojlaločné záklenky jsou stopami jeho podílu na obnově města. Jan Kryštof Kosch obnovil 
městské kostely a postavil nový klášter sester alžbětinek na předměstí. Městské domy ovšem 
bez rozdílu postihl požár z 1. října 1811.  Ještě několik let pak byly domy obnovovány, ovšem 
již v klasicistním slohu. V této době vznikla řada klenutí s pětibokými výsečemi a některé 
místnosti byly uzavřeny českými plackami dělenými segmentovými pasy. Na konci 19. století 
bylo před řadu obchodů představeno dřevěné vyložení bohatě členěných výkladců, které 
zakryly celé členění přízemí. Ve třicátých letech 20. století došlo k modernizaci některých 
průčelí. Staré město si však stále udržovalo svůj historický charakter. Již od roku 1950 byla 
Kadaň v zájmu památkových úřadů. Již v roce 1956 byly některé domy určeny k rekonstrukci 
a byly navrhovány regenerační zásahy, které by odstranily nevhodné přístavky. V roce 1959 
byl proveden průzkum jako příprava pro vyhlášení městské památkové rezervace.  V roce 
1970 byla zbořena celá řada dvorních přístavků, došlo k rekonstrukci některých domů. Dne 
10. 5. 1978 bylo výnosem Ministerstva kultury ČSR prohlášeno historické jádro města 
Kadaně za památkovou rezervaci. Do roku 1988 byla však památková rezervace 
v katastrofálním stavu. Řada domů byla vyklizena a zůstávala v havarijním stavu. Tak došlo 
ke zřícení domů č.p. 86, 87, 90 a k havárii četných krovů, jako u č.p. 115, 132, 133. Teprve po 
roce 1991 došlo k intenzivní obnově. Řada domů, i těch havarijních, byla rozprodána a mohlo 
tak dojít k souběžné obnově obrovského množství objektů. Městská památková rezervace 
byla tak zachráněna. Investice města i soukromých investorů a institucí tak docílily stavu, kdy 
byla Kadaň oceněna za rok 1995 titulem „Historické město roku“  za obnovu městské 
památkové rezervace a za realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, následně byla několikrát krajským vítězem. V roce 2014 
převzal starosta města z rukou ministryně pro místní rozvoj a ministra kultury diplom jako 
vítěz krajského kola a zvláštní uznání za soustavné vynikající výsledky v Programu od 
udělení ceny v roce 1995 do současnosti. 
 
1. 5. Záměry rozvoje podle strategického plánu  a územně plánovací dokumentace 
  
1.5.1. Strategický plán Kadaně (Třiarchitekti 2004, II. aktualizace 2013) 
 
Záměr C3 – Turistické produkty: tvorba turistických produktů, oslovujících široké spektrum 
tuzemské i zahraniční veřejnosti, založených na místní/regionální originalitě 
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Opatření C.3.5. – Podpora využití historických objektů 
Obecným cílem je využít pokud možno 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, věž kadaňské radnice aj. Objekty se buď stanou součástí širšího systému, nebo mohou 
figurovat jako samostatné subjekty dle jejich konkrétních provozních a programových 
specifik.  
 
Opatření C.3.6. – Revitalizace kulturních památek a kulturního dědictví a ostatních turisticky 
významných objektů pro jejich využití v cestovním ruchu 
 
V nabídce města nechybí rozmanitá škála kulturně historických památek a atraktivit, které lze 
využít v cestovním ruchu (např. rozhledna, muzeum, galerie, informační centrum). Město 
Kadaň disponuje měšťanským domem č.p.7, gotickou radnicí s velkolepou věží a arkýřovou 
kaplí, hradem a řadou dalších nemovitých památek. Rolí města je průběžně pečovat o kulturní 
dědictví našich předků a v souladu s plánem obnovy památek v MPR i mimo rezervaci. 
 
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. – Trvale zachovávat kulturní dědictví MPR 
 
Důsledným uplatňováním zákona o státní památkové péči přispívat k zachování památkových 
hodnot území MPR. Realizovat „Městský program regenerace MPR Kadaň“ a připravit akce 
do Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR. Pokračovat v poskytování 
příspěvků na zachování a obnovu nemovitostí v MPR. Spolupracovat s fakultou stavební 
ČVUT - náměty pro studentské práce + finanční příspěvek pro studenty na cestovné a tisk. 
Úzce spolupracovat s ostatními vlastníky nemovitých památek ( církev, soukromí vlastníci ).  
Termín: průběžně podle potřeby 
 
Návrh opatření D.2.2. – Revitalizace veřejných prostor v MPR a v přilehlých částech města 
 
V historické části města je řada veřejných prostor, které stále čekají na svou revitalizaci a 
začlenění do přirozeného života ve starém městě. Postupnou citlivou kultivací lze dosáhnout 
kvalitního a přirozeného veřejného prostředí pro obyvatele města i návštěvníky. Není zdaleka 
nutné řešit velkými investicemi, ale postupnými kroky podle možností města.  
V úvahu přichází zejména řešení:  
a) Mírové náměstí včetně přilehlých pěších zón (Tyršova a Švermova ul.) – je zpracována 
studie  
b) Löschnerovo náměstí - dokončuje se projektová dokumentace, zahájení první etapy se 
předpokládá v roce 2013  
c) Špitálské předměstí – ve stádiu úvah o řešení, zajímavé náměty vytvořeny studenty 
architektury ČVÚT na jaře 2013  



 10 

d) Hradební parkány – příležitost citlivě obnovit a kompletně zpřístupnit veřejnosti celý 
historický hradební systém města  
e) Studio „Mlýn“ – ruina na Špitálském předměstí, v současnosti majitel v insolventním 
řízení, nejasný budoucí osud jedné z nejdříve osídlených lokalit města, komplex bývalého 
Špitálu – příležitost  
f) Katův plácek - prostor mezi katovnou a Katovou uličkou, který zaslouží drobnou obnovu, 
zejména úpravy povrchů, část řešena v roce 2012  
g) Bývalé autobusové nádraží a Komenského ulice rovněž zaslouží zpracování kvalitní studie 
či architektonické soutěže, velmi nesourodý a neutěšený prostor v sousedství MPR 
h) Ostatní menší lokality, například na levém břehu Ohře za mostem, hostinec Kotva, 
Sokolovská ulice (dnes Na Příkopě) apod. 
 
1.5.2. Územní plán Kadaně ve znění změny č. 4  ( Ing. arch. Kaplan, AGORA STUDIO, 
účinnost od 30. 12. 2017) 
 
Zásady celkové koncepce rozvoje území obce – zachovat kompaktní charakter sídel, 
prostorový rozvoj sídel realizovat navržením přestavbových ploch  
Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot – územní plán sleduje soulad územního plánu s limity 
obecné památkové ochrany, ochranu kompaktního charakteru sídel, ochranu ploch veřejných 
prostranství, které jsou významné pro obraz města, ochranu archologických nalezišť 
Návrh urbanistické koncepce – územní plán vytváří podmínky pro obnovu stávající městské 
struktury vymezením ploch přestaveb v rámci zastavěného území.  
Specifické zásady  - Obnovení fragmentů zaniklé zástavby historických předměstí navazující 
na východní a jižní stranu historického jádra (okolí ulic Sokolovská dnes Na Příkopě, Říční, 
Koželužská). Podmínky obnovy ploch v bezprostředním dotyku s historickým jádrem a 
nástupním prostorem Žatecké brány budou prověřeny urbanistickou studií.V rámci 
zastavěných ploch sídla jsou vymezeny plochy přestaveb na obvodu historického jádra 
s cílem doplnit funkční plochy malé a střední komerční vybavenosti a bydlení 
Funkční plochy a jejich vymezení – MPR je situována převážně na ploše SC: plochy smíšené 
- území historického jádra, hlavní využití: pozemky bytových a nebytových domů pro 
obslužnou sféru (obchod, služby, administrativa) místního významu pod podmínkou  
zachování alespoň 25 % souhrnné podlažní plochy nadzemních podlaží pro byty.  Stávající i 
nová zástavba budou podporovat historický charakter prostředí. V případě dostaveb a 
přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí hladina zástavby okolní zástavbě. Při veškeré 
investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem 
MK ČR o prohlášení MPR. Min. 10% zeleně. 
 
 
1.6. Městská památková rezervace 
 
Historické jádro města Kadaně bylo prohlášeno za památkovou rezervaci výnosem 
Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 15 868/78 dne 10. 5. 1978.  
 
„Účelem prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci je zabezpečit 
zvýšenou ochranu tomuto vynikajícímu středověkému sídelnímu celku mimořádných hodnot 
urbanistických, architektonických a umělecko – historických. V bohaté prostorové a hmotové 
skladbě se uplatňují opevnění s hradem, budova radnice s charakteristickou věží, soubory 
církevních a městských staveb i obě, původně rovněž opevněná předměstí, která tvoří 
nezbytnou podnož vlastnímu jádru uvnitř hradeb. 
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Rozsah památkové rezervace v Kadani je vymezen hranicí, kterou na jižní straně tvoří řeka 
Ohře. Na západě probíhá od čp. 686 ulicí Lázeňskou, po vnějším obvodu parcel západní 
fronty domů Nerudovy ulice a pod novostavbou hotelu „Zelený strom“ k městské bráně. Na 
severu pokračuje hranice ulicí Komenského do Partyzánské* a hlavní okružní komunikací po 
východní straně historického jádra zpět k Ohři. Do rezervace je zahrnut hřbitovní kostel sv. 
Anny a klášter sv. Alžběty s kostelem.“ 
 
* dnes Pastýřská studánka 
      
     Území MPR leží na jižním okraji sídelního útvaru, mimo jeho demografický střed. Přesto 
si podrželo funkci městského centra s umístěním obchodů, služeb a administrativy. 
 
      Mimo území  městské památkové rezervace byl do městského programu regenerace 
zařazen františkánský klášter s kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků jako nedílná historická 
součást města a území, které ho spojuje s MPR – Smetanovy sady s křížovou cestou. 
 
 
      

2. Současný stav městské památkové rezervace 
 
V následujícím přehledu je ve stručnosti charakterizován stav MPR po stránce  funkce  včetně 
upozornění na výrazně nevyhovující stavebně technický stav *. Využití jednotlivých 
provozoven obchodu a služeb se flexibilně mění dle potřeby, některé na své využití čekají – 
jsou nabízeny k pronájmu. Také některé objekty jsou dlouhodobě nevyužívané, nabízené 
k pronájmu či prodeji. 
 

Ulice Č.p. Čís. pam. Funkce Poznámka 
Boženy Němcové 68 26013/5-1690 státní archiv  
Boženy Němcové 69  bydlení,  obchod, služby  
Boženy Němcové 70  kanceláře  
Boženy Němcové 71  bydlení, obchod   
Boženy Němcové 575  bydlení, kanceláře  
Boženy Němcové 576  bydlení, služby  
Boženy Němcové 578  bydlení  
Boženy Němcové 1689   kanceláře, stravování  
Čechova 142  bydlení  
Čechova 144  bydlení, služby  
Čechova 145  bydlení  
Čechova 146,147 50935/5-5890 kulturní dům, stravování  
Čechova 149  bydlení  
Čechova 150 11114/5-5725 bydlení  
Čechova 151 19364/5-5093 bydlení  
Čechova 152  bydlení  
Čechova 153  bydlení  
Čechova 154  bydlení  
Čechova 155 11097/5-5713 bydlení  
Čechova 156 11110/5-5723 bydlení  
Čechova 157  bydlení  
Čechova 158  bydlení  
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Čechova 159 44730/5-5094 bydlení  
Čechova 160  bydlení, služby  
Čechova 161 18526/5-5095 bydlení  
Čechova 162 34922/5-1718 bydlení  
Čechova 163 13806/5-1720 bydlení  
Čechova 164 11122/5-5735 bydlení  
Čechova 165 11127/5-5736 bydlení neužívaný 
Čechova 166 46007/5-5096 bydlení, zdravotnictví  
Čechova 167  bydlení  
Čechova 168  bydlení, služby  
Čechova 169 36095/5-5097 bydlení, obchod  
Čechova 170  bydlení, stravování  
Čechova 497  bydlení, obchod  
Čechova 533  bydlení  
Československé armády 26  bydlení  
Československé armády 27  ubytování, stravování  
Československé armády 28 34536/5-5085 bydlení, obchod  
Československé armády 29 11103/5-5719 bydlení, stravování  
Československé armády 30  bydlení, obchod, stravování  
Československé armády 31 11078/5-5716 bydlení, obchod  
Československé armády 32 11117/5-5724 bydlení  
Československé armády 33  bydlení  
Československé armády 34  bydlení  
Československé armády 35  bydlení, obchod  
Československé armády 36  bydlení  
Československé armády 37 11124/5-5733 bydlení, stravování  
Československé armády 39  bydlení, banka  
Československé armády 41  Bydlení, obchod  
Československé armády 42 11098/5-5717 bydlení, služby  
Československé armády 43 20613/5-1719 bydlení, obchod  
Československé armády 44  bydlení, služby  
Československé armády 981  bydlení, obchod  
Československé armády 1130  bydlení, zdravotnictví  
Jana Švermy 2  obchod, kanceláře neužívaný 
Jana Švermy 3 11130/5-5732 bydlení, obchod  
Jana Švermy 4 11126/5-5731 bydlení, obchod neužívaný 
Jana Švermy 5  bydlení, obchod  
Jana Švermy 6 39790/5-1688 bydlení, služby  
Jana Švermy 7 26678/5-1689 turistické informační centrum, 

městský úřad 
 

Jana Švermy 8  bydlení, obchod  
Jana Švermy 9 11129/5-5730 bydlení, stravování  
Jana Švermy 10 33453/5-5083 bydlení, obchod, stravování  
Jana Švermy 11 26423/5-5084 banka, bydlení  
Jana Švermy 12  bydlení, obchod, stravování  
Jana Švermy 13 11125/5-5729 bydlení, stravování  
Jana Švermy 14 11075/5-5714 bydlení, obchod  
Jana Švermy 15 11128/5-5728 bydlení, stravování  
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Jana Švermy 16 11204/5-5741 bydlení, obchod  
Jana Švermy 17  ubytování, stravování, obchod  
Jana Švermy 18 37815/5-1714 bydlení, stravování neužívaná 

restaurace 
Jana Švermy 19  bydlení, stravování  
Jana Švermy 21  městský úřad  
Jana Švermy 23  bydlení, služby  
Jiráskova 318  bydlení  
Jiráskova 327  bydlení  
Jiráskova 328  bydlení  
Jiráskova 329  bydlení  
Jiráskova 330  bydlení  
Jiráskova 333  bydlení  
Jiráskova 334  bydlení  
Jiráskova 335 15024/5-937 bydlení  
Jiráskova 336  bydlení  
Jiráskova 337  bydlení  
Jiráskova 498  bydlení  
Jiráskova 518  bydlení  
Jiráskova 587  bydlení  
Jiráskova 588  bydlení  
Jiráskova 589  bydlení  
Jiráskova 590  bydlení  
Jiráskova 591  bydlení  
Jiráskova 594  bydlení  
Jiráskova 595  bydlení  
Jiráskova 596  bydlení  
Jiráskova 599  bydlení, služby  
Jiráskova 600  bydlení, finanční instituce  
Jiráskova 601  bydlení  
Jiráskova 602  bydlení, finanční instituce, 

stravování 
 

Jiráskova 627  bydlení  
Jiráskova 650  bydlení  
Jiráskova 825  bydlení, obchod  
Jiráskova 1653  bydlení  
Jiráskova 1693  bydlení  
Kapitána Jaroše 51 34019/5-5086 stravování, obchod  
Kapitána Jaroše 52 11260/5-5748 bydlení, obchod, služby  
Kapitána Jaroše 54  bydlení, obchod  
Kapitána Jaroše 57  bydlení, obchod  
Kapitána Jaroše 58  bydlení, obchod, Česká pošta  
Kapitána Jaroše 59  bydlení, obchod   
Kapitána Jaroše 60  bydlení, služby  
Kapitána Jaroše 61  služby  
Kapitána Jaroše 509  obchod   
Kapitána Jaroše 510  bydlení, služby, banka  
Kapitána Jaroše 519  bydlení, obchod  
Kapitána Jaroše 1486  banka, obchod   
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Löschnerovo náměstí 1692  bydlení, restaurace  
Komenského 562  Střední průmyslová škola  
Komenského 666  bydlení  
Koželužská 1503  bydlení  
Koželužská 1504  bydlení  
Koželužská 1505  bydlení  
Koželužská 1506  bydlení  
Koželužská 1507  bydlení  
Koželužská 1508  bydlení  
Koželužská 1509  bydlení  
Koželužská 1510  bydlení  
Koželužská 1511  bydlení  
Koželužská 1512  bydlení  
Koželužská 1513  bydlení  
Koželužská 1514  bydlení  
Koželužská 1515  bydlení  
Koželužská 1516  bydlení  
Koželužská 1517  bydlení  
Koželužská 1523  bydlení  
Koželužská 1853  obchod  
Lázeňská 322  bydlení  
Lázeňská 375  bydlení  
Lázeňská 376  bydlení  
Lázeňská 377  bydlení  
Lázeňská 378  bydlení  
Lázeňská 382  bydlení  
Lázeňská 384  bydlení  
Lázeňská 387  bydlení * 
Lázeňská 394  bydlení  
Lázeňská 563  bydlení  
Lázeňská 707  bydlení  
Lázeňská 1634  bydlení  
Lázeňská 1655  bydlení  
Lázeňská 1659  bydlení  
Mírové náměstí 1 24334/5-1687 městský úřad, galerie  
Mírové náměstí 45 14853/5-1712 obchod  
Mírové náměstí 46  obchod  
Mírové náměstí 47 47264/5-1711 stravování * 
Mírové náměstí 48 25951/5-1710 obchod  
Mírové náměstí 49 31563/5-1709 obchod  
Mírové náměstí 50 36184/5-1708 bydlení, obchod, stravování  
Mírové náměstí 62 15556/5-1670 obchod  
Mírové náměstí 63 45615/5-1671 bydlení neužívaný 
Mírové náměstí 64 38329/5-1701 bydlení, obchod, banka  
Mírové náměstí 65  finanční instituce  
Mírové náměstí 67 35916/5-1702 Finanční instituce  
Mírové náměstí 72 31041/5-1703 ubytování, obchod  
Mírové náměstí 73 33208/5-1672 bydlení, stravování  
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Mírové náměstí 74 32528/5-1673 bydlení  
Mírové náměstí 75 32952/5-5087 galerie  
Mírové náměstí 76 30281/5-5088 bydlení, obchod  
Mírové náměstí 77  bydlení, stravování  
Mírové náměstí 78 31213/5-1675 ubytování, stravování neužívaný 
Mírové náměstí 79 46745/5-4521 finanční instituce, služby  
Mírové náměstí 80 32668/5-1676 kanceláře, obchod, stravování  
Mírové náměstí 81 37280/5-1677 bydlení, obchod  
Mírové náměstí 82 25675/5-1678 bydlení, obchod  
Mírové náměstí 83  bydlení  
Mírové náměstí 84 45476/5-1679 církev  
Mírové náměstí 85 17660/5-1680 církev  
Mírové náměstí 86 19881/5-1681 finanční úřad  
Mírové náměstí 115 21190/5-1682 bydlení, služby, obchod, 

zdravotnictví 
 

Mírové náměstí 116 36838/5-1704 bydlení, obchod  
Mírové náměstí 117 44985/5-1683 bydlení, obchod  
Mírové náměstí 118 22147/5-1705 Střední odborné učiliště služeb, 

služby 
 

Mírové náměstí 119 26850/5-1706 bydlení, stravování  
Mírové náměstí 120 34333/5-1707 bydlení, obchod  
Mírové náměstí 121 40366/5-1684 bydlení, obchod * 
Mírové náměstí 122  hotel, obchod neužívaný * 
Mírové náměstí 182  bydlení, lékárna  
Mírové náměstí 183  bydlení, obchod, služby  
Mírové náměstí 184 18951/5-1685 městský úřad, obchod  
Mírové náměstí 185 37371/5-1686 městský úřad, stravování, 

muzeum 
 

Nerudova 348  bydlení, kanceláře  
Nerudova 349  bydlení  
Nerudova 350  bydlení  
Nerudova 351  bydlení  
Nerudova 665  bydlení  
Nerudova 352  bydlení  
Nerudova 353 17215/5-989 bydlení  
Nerudova 354  bydlení  
Nerudova 355  bydlení  
Nerudova 356  bydlení  
Nerudova 357 44906/5-988 bydlení, kanceláře  
Nerudova 358  bydlení  
Nerudova 360 21807/5-938 bydlení  
Nerudova 362  bydlení  
Nerudova 364  bydlení  
Nerudova 366  bydlení  
Nerudova 367  bydlení  
Nerudova 368  bydlení  
Nerudova 369  bydlení  
Nerudova 372  bydlení rekonstrukce* 
Nerudova 374  bydlení  
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Nerudova 502  bydlení  
Nerudova 1028  bydlení  
Nerudova 1640  bydlení, služby  
Nerudova 1650  bydlení  
Nerudova 1956  bydlení, zdravotnictví  
Nerudova 1996  bydlení  
Pastýřská Studánka 604  bydlení  
Rokelská 234  církev neužívaný 
Rokelská 603  bydlení, služby  
Říční 283  stravování rekonstrukce 
Říční 284 52301/5-943 bez využití * 
Říční 287 44058/5-5375 bydlení  
Říční 288 44059/5-5376 bydlení  
Říční 289 44060/5-5377 bydlení neužívaný 
Říční 290 24981/5-951 bydlení  
Říční 293  stravování neužívaný* 
Říční 478 44061/5-5378 bydlení  
Říční 1660  bydlení  
Říční 1661  bydlení  
Říční 314  bydlení  
Sládkova 101 11165/5-5739 bydlení  
Sládkova 102 11073/5-5715 bydlení  
Sládkova 103 23679/5-1695 bydlení  
Sládkova 104  bydlení  
Sládkova 105  bydlení  
Sládkova 106 41015/5-5090 bydlení  
Sládkova 107 11131/5-5734 bydlení  
Sládkova 108  bydlení  
Sládkova 109 10940/5-5680 bydlení  
Sládkova 113 36265/5-1694 bydlení, galerie  
Sládkova 114 11216/5-5742 Rybářský svaz  
Sládkova 132  ubytování, stravování  
Sládkova 134  městská knihovna, obřadní síň  
Sládkova 567 37480/5-1696  muzeum - hrad, obchod, dům 

s pečovatelskou službou 
 

Na Příkopě 187  bydlení  
Katova ulička 190 37916/5-1697 obchod  
Na Příkopě 191  bydlení  
Na Příkopě 462  bydlení  
Na Příkopě 483  bydlení  
Na Příkopě 487  bydlení  
Na Příkopě 488  bydlení  
Na Příkopě 489  bydlení  
Na Příkopě 540  bydlení  
Na Příkopě 542  bydlení  rekonstrukce* 
Na Příkopě 547  bydlení  
Na Příkopě 550  bydlení  
Na Příkopě 551  bydlení  
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Na Příkopě 553  bydlení  
Na Příkopě 560  bydlení  
Na Příkopě 561  bydlení  
Na Příkopě 1962  bydlení  
Tyršova 123  ubytování neužívaný * 
Tyršova 124 30191/5-1716 bydlení  
Tyršova 125 17035/5-1717 bydlení, obchod neužívaný 
Tyršova 126 11245/5-5749 bydlení  
Tyršova 127 11244/5-5750 bydlení neužívaný 
Tyršova 128 11257/5-5751 bydlení  
Tyršova 129 11246/5-5752 bydlení, služby  
Tyršova 130  bydlení  
Tyršova 131 22126/5-5091 bydlení  
Tyršova 133  kanceláře, služby, finanční 

instituce 
 

Tyršova 137  bydlení, služby  
Tyršova 138  bydlení  
Tyršova 139 45710/5-5092 bydlení  
Tyršova 140  bydlení  
Tyršova 141  bydlení  
Tyršova 143  bydlení, služby  
Tyršova 181  stravování  
V Zahrádkách 393  bydlení  neužívaný 
V Zahrádkách 525  bydlení  
V Zahrádkách 558  bydlení  
V Zahrádkách 564  bydlení  
V Zahrádkách 1654  bydlení  
V Zahrádkách 1670  bydlení  
V Zahrádkách 1671  bydlení  
V Zahrádkách 1826  bydlení  
Vrchlického 171 11109/5-5721 bydlení  
Vrchlického 172  úřad práce  
Vrchlického 174 11931/5-5855 bydlení  
Vrchlického 175 11256/5-5753 bydlení  
Vrchlického 176  bydlení  
Vrchlického 177 32073/5-1713 bydlení, obchod neužívaný 
Vrchlického 178,179 11107/5-5722 bydlení  
Vrchlického 180  bydlení, služby  
Žatecká 87  finanční úřad  
Žatecká 88  bydlení  
Žatecká 89   obchod, služby  rekonstrukce 
Žatecká 90 43771/5-1693 bydlení  
Žatecká 92  bydlení  
Žatecká 93  bydlení  
Žatecká 95  bydlení neužívaný 
Žatecká 96 20352/5-1691 bydlení  
Žatecká 97 46729/5-5089 bydlení  
Žatecká 98 32215/5-1715 bydlení, stravování  
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Žatecká 99 11108/5-5720 bydlení, obchod  
Žatecká 100 24468/5-1692 bydlení  
Žatecká 537  bydlení  
Žatecká 566  ubytování, stravování  
Žatecká 1663  sport  

 
 

3. Cíle programu regenerace MPR Kadaň 
 
     Cíle programu regenerace MPR Kadaň jsou v souladu s cíli rozvoje města stanovenými ve  
Strategickém plánu Kadaně, respektují zvláštní a jedinečné podmínky města. 
 

• Provést neodkladné práce na záchranu těch nejohroženějších objektů a souborů, které 
se podílejí na památkové podstatě MPR.  

• Systematicky podněcovat a provádět  opravy a pravidelnou údržbu jednotlivých 
objektů. Přitom zajistit zachování památkových hodnot a využití objektů ke vhodným 
účelům v souladu se zásadami státní památkové péče. Pečovat o urbanistickou a 
architektonickou úroveň prostředí včetně vzhledu města a jeho charakteru. 

• Provádět úpravy veřejných prostranství (ulic, náměstí) včetně jejich vybavení malou 
architekturou a zelení. V souladu se záměry rozvoje města řešit úpravu komunikací, 
zřizovat dopravně zklidněné a pěší zóny. 

• Obnovovat systémy technické infrastruktury. 
• Nepodporovat případné vylidňování MPR, zachovávat byty v obytných domech. 
• Oživovat MPR ekologicky nezávadnými podnikatelskými a veřejnými provozy, které 

vytvářejí pracovní příležitosti, uspokojují potřeby obyvatel i návštěvníků a přiměřeně 
využívají vhodné prostory obnovovaných nemovitostí.   

• Pečovat o kvalitu jednotlivých složek životního prostředí a jeho ekologickou stabilitu, 
dodržovat limity pro zdroje škodlivin, provádět opatření k šetření energií, materiálů a 
vody, zabezpečovat sběr a zneškodňování odpadu. 

• Vyvolávat a podporovat podnikatelské, kulturní a osvětové činnosti, které podněcují 
zájem a ochotu města podílet se na regeneraci a prohlubovat znalosti o MPR. 

 

4. Scénář postupu regenerace  
 
Posloupnost jednotlivých etap dílčích investičních záměrů je obtížné v takovém rozsahu 
navzájem skloubit do společného harmonogramu. To je dáno jistým stupněm 
pravděpodobnosti při identifikaci investičních zdrojů nikoliv co do struktury, ale co do výše a 
termínu jejich získání. S mnohem větší pravděpodobností se dají naplánovat jednotlivé etapy 
v rámci konkrétní investiční akce. Dalším důležitým aspektem je vzájemné ovlivňování 
jednotlivých akcí ať už jako celku nebo jejich dílčích etap. 
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4.1.  Přehled akcí programu  
 
4.1.1 Významné kulturní památky 
 
Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 15 868/78 dne 10. 5. 1978 o prohlášení historického jádra 
města Kadaně za památkovou rezervaci v příloze A uvádí vybrané nemovité kulturní památky 
v MPR, které by měly být předmětem prioritní památkové péče: 
 
Kulturní památka:      Radnice č. p. 1 s gotickou věží, Mírové náměstí  
Náměty na obnovu:  obnova vnějšího pláště objektu, restaurování vstupních dveří 
Předpokládané náklady:   6.000 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Měšťanský dům č. p. 184, Mírové náměstí 
Náměty na obnovu:  obnova vnějšího pláště objektu 
Předpokládané náklady:   5.000 tis. Kč 
Termín:        2019 - 2025 
 
Kulturní památka:       Měšťanský dům č. p. 185, Mírové náměstí 
Náměty na obnovu:  obnova vnějšího pláště objektu 
Předpokládané náklady:   4.000 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Hrad 
Náměty na obnovu:   obnova fasád, střech, dlažeb na nádvoří 
                                         a obnova dřevěných výplní otvorů  
Předpokládané náklady:   5.500 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Hradby 
Náměty na obnovu:  oprava a údržba městského opevnění včetně ptačích domků  
Předpokládané náklady:   25.000 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Bašta v ulici Na Příkopě 
Náměty na obnovu:   údržba vnějších omítek na objektu a okolních zídkách 
Předpokládané náklady:   1. 500 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Barbakán Žatecké brány 
Náměty na obnovu:   obnova vnějšího pláště objektu, dlažby na ochozu,  
                                         odvodnění základů  
Předpokládané náklady:  1. 500 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Mikulovická (Svatá) brána 
Náměty na obnovu:   obnova vnějšího pláště  
Předpokládané náklady:   3. 500 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
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Kulturní památka:       Střelnice č.p. 146-147 
Náměty na obnovu:   údržba vnějších omítek na objektu a okolních zídkách 
Předpokládané náklady:  1. 500 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Měšťanský dům č. p. 7, ul. Jana Švermy 
Náměty na obnovu:      obnova fasády  
Předpokládané náklady:  1.500 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Křížová cesta 
Náměty na obnovu:      běžná údržba výklenkových kaplí 
Předpokládané náklady:  1.500 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Areál konventu sester alžbětinek č.p. 234, ul. Rokelská 
Náměty na obnovu:     celková obnova 
Předpokládané náklady:  10.500 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       Klášterní kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty  
Náměty na obnovu:     celková obnova 
Předpokládané náklady:  7. 500 tis. Kč 
Termín:       2019-2025 
 
Kulturní památka:           Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže  
Náměty na obnovu:     obnova vnějšího pláště včetně restaurování soch světců 
Předpokládané náklady:  6. 000 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025  
 
Kulturní památka:       Děkanství č. p. 85, Mírové náměstí 
Náměty na obnovu:      oprava fasády, restaurování barokních dveří 
Předpokládané náklady:  2. 500 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025  
Kulturní památka:      Kaple Růžencového bratrstva č.p. 84, Mírové náměstí 
Náměty na obnovu:     restaurování vnitřních fresek a oprava fasády 
Předpokládané náklady:  2. 500 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025  
 
Kulturní památka:       Hřbitovní kostel sv. Anny 
Náměty na obnovu:         obnova fasády, výplní otvorů, oprava interiéru 
Předpokládané náklady:  4. 000 tis. Kč 
Termín:        2019 - 2025 
 
Kulturní památka:      Špitální kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
Náměty na obnovu:      obnova střechy, oprava interiéru  
Předpokládané náklady:  5.500 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
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Kulturní památka:   Minoritský klášter č. p. 68, ul. B. Němcové                                 
Náměty na obnovu:  obnova fasády, oprava interiéru  
Předpokládané náklady:  5. 000 tis.  Kč 
Termín:       2019 – 2025  
 
 
4.1.2. Objekty ve špatném technickém stavu 
 
Objekt v MPR:      dům č.p. 387, ul. Lázeňská 
Náměty na obnovu:      havarijní stav – nezbytné úpravy 
Předpokládané náklady:  1. 800 tis. Kč 
Termín:       2019 - 2025 
 
Kulturní památka:      dům č.p. 47,  Mírové náměstí  
Náměty na obnovu:      celková obnova 
Předpokládané náklady:  2. 600 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Kulturní památka:      dům č.p. 121,  Mírové náměstí 
Náměty na obnovu:      celková obnova 
Předpokládané náklady:  4. 800 tis. Kč 
Termín:       2019 - 2025 
 
Objekt v MPR        dům č.p. 122, Mírové náměstí 
Objekt v MPR        a dům č.p. 123, ul. Tyršova 
Náměty na obnovu:      celková obnova 
Předpokládané náklady:  13. 800 tis. Kč 
Termín:       2019 - 2025 
 
Kulturní památka:       špitál č. p. 284, ul. Říční 
Kulturní památka:           a vodní mlýn č. p. 283, ul. Říční 
Náměty na obnovu:     celková obnova  
Předpokládané náklady:  34 016 tis. Kč 
Termín:       2019 - 2025 
Objekt v MPR:                dům č. p. 293, ul. Říční 
Náměty na obnovu:      celková obnova 
Předpokládané náklady:  7. 000 tis. Kč 
Termín:       2019 - 2025 
 
Objekt v MPR:                dům č. p. 89, ul. Žatecká  
Náměty na obnovu:      havarijní stav – celková obnova 
Předpokládané náklady:  9. 500  tis.  Kč 
Termín:       2019 - 2025 
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4.1.3. Další objekty 
 

• Při plánování údržby a investic na obnovu města je třeba věnovat prvořadou pozornost 
ochraně  objektů v rezervaci, dbát, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů, kulturním a  
ekonomickým ztrátám zanedbáváním jejich řádné údržby.  

•  Bude prováděna průběžná cyklická údržba, obnova konzervace u kamenosochařských 
děl (sloup Nejsvětější Trojice, kašna zv. Šlikovský rybník a další sochy). 

•  Při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na 
zabezpečení technického stavu objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním 
do doby, než bude přikročeno k jejich obnově. 

• Postupně budou nahrazovány nevhodně použité materiály (asfaltový šindel, plastová 
okna, betonová dlažba… ), které byly použity v minulých letech z důvodu nedostatku  
vhodných materiálů, popř. snahy urychleně zabezpečit technický stav objektů ve 
špatném stavebním stavu 

 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 69, ul. Boženy Němcové 
Náměty na obnovu:     obnova fasády, oken, výměna mříží 
Předpokládané náklady:  900 tis. Kč 
Termín:       2019 - 2023 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 71, ul. Boženy Němcové 
Náměty na obnovu:     obnova fasády a oken 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Termín:       2019 - 2023  
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 575, ul. Boženy Němcové 
Náměty na obnovu:     obnova fasády a oken 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Termín:       2020-2022 
 
Objekt v MPR:           dům č. p. 142, ul. Čechova 
Náměty na obnovu:     obnova střechy 
Předpokládané náklady:  1. 400 tis. Kč 
Termín:       2019-25 
 
Objekt v MPR:           dům č. p. 144, ul. Čechova 
Náměty na obnovu:     obnova fasády 
Předpokládané náklady:  800 tis. Kč 
Termín:       2019-25 
 
Objekt v MPR:           dům č. p. 149, ul. Čechova 
Náměty na obnovu:     obnova fasády 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Termín:       2019-25 
 
Kulturní památka:      dům č. p. 156, ul. Čechova 
Náměty na obnovu:     obnova fasády a garážových vrat 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Termín:       2019-2022 
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Kulturní památka:           dům č. p. 165, ul. Čechova 
Náměty na obnovu:     obnova střechy, fasády a výplní otvorů 
Předpokládané náklady:   1. 200 tis. Kč 
Termín:       2019-2025 
 
Kulturní památka:           dům č. p. 169, ul. Čechova 
Náměty na obnovu:     obnova střechy  
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Termín:       2019-2023 
 
Objekt v MPR:            dům č. p. 497, ul. Čechova 
Náměty na obnovu:     obnova fasády a střechy  
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč 
Termín:       2019-2020 
 
Kulturní památka:           dům č. p. 42, ul. Čsl. armády 
Náměty na obnovu:     obnova fasády  
Předpokládané náklady:  1. 000  tis. Kč 
Termín:       2019-2023 
 
Kulturní památka:           dům č. p. 335, ul. Jiráskova 
Náměty na obnovu:     celková obnova  
Předpokládané náklady: 6. 960 tis. Kč 
Termín:       2019-2025 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 518, ul. Jiráskova 
Náměty na obnovu:     obnova střechy, fasády, výplní otvorů 
Předpokládané náklady:  1. 200 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 599, ul. Jiráskova 
Náměty na obnovu:     obnova střechy a fasády do ulice 
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2020 
 
Kulturní památka:      dům č. p. 51, ul. Kpt. Jaroše 
Náměty na obnovu:     obnova fasády 
Předpokládané náklady:  900 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025 
 
Kulturní památka:      dům č. p. 52, ul. Kpt. Jaroše 
Náměty na obnovu:     obnova fasády, výměna výplní  
Předpokládané náklady:  950 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2021 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 54, ul. Kpt. Jaroše 
Náměty na obnovu:     obnova fasády včetně římsy a střechy 
Předpokládané náklady:  900 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025 



 24 

Objekt v MPR:      dům č. p. 57, ul. Kpt. Jaroše 
Náměty na obnovu:     obnova fasády  
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 509, ul. Kpt. Jaroše 
Náměty na obnovu:     obnova objektu  
Předpokládané náklady:  5. 000 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 377, ul. Lázeňská 
Náměty na obnovu:     výměna krytiny, výplní otvorů, obnova fasády 
Předpokládané náklady:  800 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2020 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 378, ul. Lázeňská 
Náměty na obnovu:     výměna krytiny, úpravy podkroví 
Předpokládané náklady:  1.000 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2020 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 382, ul. Lázeňská 
Náměty na obnovu:     výměna krytiny 
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2020 
 
Kulturní památka:      dům č.p. 45-46, Mírové náměstí  
Náměty na obnovu:      statické zajištění sklepů včetně nezbytných stavebních úprav 
Předpokládané náklady:  1 000 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Kulturní památka:      dům č. p. 64, Mírové náměstí 
Náměty na obnovu:      výměna oken, restaurování vst. vrat 
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2020 
 
Kulturní památka:       dům č. p. 73, Mírové nám. 
Náměty na obnovu:      výměna výplní otvorů, obnova fasády, rekonstrukce sklepů,  
                                         odvodnění 
Předpokládané náklady:   800 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       dům č. p. 80, Mírové nám. 
Náměty na obnovu:      oprava sklepa 
Předpokládané náklady:   300 tis. Kč 
Termín:        2019-2021 
 
Objekt v MPR:      dům č. p. 83, Mírové nám. 
Náměty na obnovu:     výměna oken a garážových vrat 
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025 
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Kulturní památka:       dům č. p. 116, Mírové nám. 
Náměty na obnovu:      obnova střechy, dřevěné konstrukce teras 
Předpokládané náklady:   100 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       dům č. p. 119, Mírové nám. 
Náměty na obnovu:      oprava střechy 
Předpokládané náklady:   500 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       dům č. p. 120, Mírové nám. 
Náměty na obnovu:      oprava střechy 
Předpokládané náklady:   300 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
 
Objekt v MPR:       dům č. p. 182, Mírové nám. 
Náměty na obnovu:      obnova fasády a kl. prvků 
Předpokládané náklady:   800 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2022 
 
Objekt v MPR:        dům č.p. 350, ul. Nerudova  
Náměty na obnovu:      obnova fasády 
Předpokládané náklady:  100 tis. Kč 
Termín:       2019-2025 
 
Objekt v MPR:        dům č.p. 354, ul. Nerudova  
Náměty na obnovu:      výměna střešní krytiny 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Termín:       2019-2023 
 
Objekt v MPR:        dům č.p. 356, ul. Nerudova  
Náměty na obnovu:      obnova fasády 
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč 
Termín:       2019-2025 
Objekt v MPR        dům č.p. 366, ul. Nerudova  
Náměty na obnovu:      repase vstupních dveří 
Předpokládané náklady:  80 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Objekt v MPR        dům č.p. 372, ul. Nerudova  
Náměty na obnovu:      obnova střechy, fasády 
Předpokládané náklady:  1. 000 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Objekt v MPR        dům č.p. 374, ul. Nerudova  
Náměty na obnovu:      obnova střechy 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 



 26 

Kulturní památka:       dům č. p. 287 ul. Říční 
Náměty na obnovu:      výměna oken 
Předpokládané náklady:   150 tis. Kč 
Termín:        2019 - 2021  
 
Kulturní památka:       dům č. p. 289 ul. Říční 
Náměty na obnovu:      obnova fasády, výměna krytiny a oken 
Předpokládané náklady:   1. 200 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2025 
  
Kulturní památka:       dům č. p. 107 ul. Sládkova 
Náměty na obnovu:      obnova fasády, oprava střešní krytiny, výměna kl. prvků  
Předpokládané náklady:   450 tis. Kč 
Termín:        2019 - 2021  
 
Objekt v MPR:     dům č. p. 133, ul. Tyršova  
Náměty na obnovu:     obnova fasády, izolace střech a výměna krytiny 
Předpokládané náklady: 1. 000 tis. Kč 
Termín:      2019 - 2021 
 
Kulturní památka:       dům č. p. 177, ul. Vrchlického 
Náměty na obnovu:      obnova fasády 
Předpokládané náklady:  900 tis. Kč 
Termín:                            2019 – 2025 
 
Kulturní památka:       dům č. p. 178, ul. Vrchlického 
Náměty na obnovu:      obnova interiéru 2. a 3. NP 
Předpokládané náklady:  600 tis. Kč 
Termín:                            2019 – 2025 
 
Objekt v MPR:      dům č.p. 393, ul. V Zahrádkách 
Náměty na obnovu:      obnova střechy, výplní otvorů, fasády, statické zajištění  
Předpokládané náklady:  600 tis. Kč 
Termín:       2019 – 2025 
 
Objekt v MPR:       dům č. p. 1859 ul. V Zahrádkách 
Náměty na obnovu:      výměna střešní krytiny, dokončení obnovy fasády  
Předpokládané náklady:   450 tis. Kč 
Termín:        2019 – 2020  
 
Objekt v MPR:     dům č. p. 88, ul. Žatecká  
Náměty na obnovu:     obnova fasády, výměna oken 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč 
Termín:      2019 - 2021 
  
Objekt v MPR:     dům č. p. 93, ul. Žatecká  
Náměty na obnovu:     obnova fasády 
Předpokládané náklady: 600 tis. Kč 
Termín:      2019 - 2025 
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Kulturní památka:     dům č. p. 96, ul. Žatecká  
Náměty na obnovu:     obnova fasády, vikýře, výměna oken do ulice 
Předpokládané náklady:  280 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2022 
 
Kulturní památka:     dům č. p. 97, ul. Žatecká  
Náměty na obnovu:     obnova uliční fasády včetně osazení plastik 
Předpokládané náklady:  240 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2022 
 
Kulturní památka:     dům č. p. 98, ul. Žatecká  
Náměty na obnovu:     obnova fasády 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Termín:      2019 – 2025 
 
Kulturní památka:     dům č. p. 100, ul. Žatecká  
Náměty na obnovu:     obnova fasády 
Předpokládané náklady: 600 tis. Kč 
Termín:      2019 - 2025 
 
   
4.1.4. Systémy technické infrastruktury 
 
Technická infrastruktura:  ulice vnitřního města 
Náměty na obnovu: Rekonstrukce dosluhujícího plynárenského zařízení bude prováděna 
v souběhu s rekonstrukcí povrchů vozovek nebo chodníků a osazením stožárů veřejného 
osvětlení. 
Termín: 2019 – 2025 
 
 
4.1.5. Vnější prostranství 
 
Vnější prostranství: Mírové náměstí  
Půdorys náměstí vznikl v 1. pol. 13. století a jeho rozlehlý obdélníkový tvar dodnes připomíná 
velké trhy. 
Náměty na obnovu: Úpravy Mírového náměstí jsou vyvolány současnou nevyhovující situací 
historického centra města Kadaně, kde došlo k historicky mnoha úpravám, které se ale vždy 
soustředily pouze na část řešené plochy (chodníků, silnice, parkovacích míst,…). Navržené 
úpravy mají za cíl odstranit přežívající torza úprav, sjednotit jej, přeložit valounovou dlažbu 
tak, aby byla pochozí a vrátit náměstí jeho historickou funkci centrálního místa pro 
shromažďování obyvatel města. Cílem je sjednocení celé lokality a získání plochy umožňující 
volný pohyb a konání všech důležitých akcí jako např. trhy, Císařský den a v neposlední řadě 
též obyčejné setkávání lidí. 
Postupně se realizuje ob1nova náměstí, která vychází ze zpracované studie „Návrh řešení 
veřejného prostoru historického centra MPR Kadaň (Mírové náměstí)“, jehož projektantem je 
PROJEKTILARCHITEKTI, s.r.o.    
Předpokládané náklady: 69 553  tis. Kč 
Termín: 2019 – 2025 
 
 



 28 

Vnější prostranství: Nábřeží Maxipsa Fíka 
Nově řešené nábřeží mělo za cíl obnovit přirozený vztah města a řeky, rehabilitovat jeho 
tradiční rekreační funkce a nabídnout tento hodnotný prostor v nové kvalitě obyvatelům 
Kadaně a návštěvníkům putujícím podél Ohře.   
Náměty na obnovu: dokončení etapy „u mlýna“ 
Předpokládané náklady:  60. 000 tis. Kč 
Termín: 2019 - 2025 
 
Vnější prostranství:  Špitálské předměstí 
Náměty na obnovu:  Celková regenerace území spočívající v sadových a parkových úpravách   
Předpokládané náklady:  2. 000 tis. Kč 
Termín: 2019 - 2025 
 
Vnější prostranství: Parkány 
Náměty na obnovu: Revitalizace (úpravy povrchů a zeleně, kultivace prostředí) 
Předpokládané náklady: 48. 000 tis. Kč 
Termín: 2019 – 2025 
 
 
 
4.2. Sociální problémy 

 
V MPR  sociálně slabí obyvatelé nebydlí.  Pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany se 
v souladu se zákonem upravují  vstupy do galerií, restaurací a obchodů. Všechny přechody 
pro chodce jsou v historickém centru Kadaně upraveny tak, aby se život handicapovaným 
spoluobčanům ve městě  co nejvíce usnadnil. Na území MPR je na hradě umístěn dům 
s pečovatelskou službou. 

 
4.3.  Ekonomické oživení 

 
Městská památková rezervace Kadaň je předmětem řešení Strategického plánu Kadaně. 
V záměru „tvorba turistických produktů, oslovujících široké spektrum tuzemské i zahraniční 
veřejnosti, založených na místní/regionální originalitě“ jsou mimo jiné návrhy opatření:  
zachovat a rozvíjet tradiční a osvědčené kulturní akce (Masopust, Narozeniny Maxipsa Fíka, 
Františkánské léto, Rockfest, Císařský den, Svatováclavské vinobraní, Advent), podpora 
využití historických objektů a revitalizace kulturních památek a kulturního dědictví a 
ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v cestovním ruchu. V záměru  
„uchovat architektonické dědictví a umožnit trvale životaschopný vývoj historického středu 
města a ostatních pamětihodností“ je uvedeno: umožnit trvale udržitelný vývoj v historických 
částech města, zajistit živost, autenticitu historických prostorů a staveb. Historická předměstí 
pojmout jako nedílnou součást jedné, organicky rostlé urbanistické struktury, na jejichž řešení 
a zdravém fungování závisí vitalita celého městského centra. Orgánům města je v současnosti 
předkládán k projednání návrh „Zásady pro poskytování dotací podnikatelům v MPR z 
rozpočtu města Kadaně. 

 
4.4. Ekologické  problémy 

 
V MPR nejsou výrazné ekologické problémy, pozornost bude zaměřena na vzdělávání a 
osvětu především v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a zkvalitnění 
nakládání s odpady. 
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4.5. Informace a osvěta 

 
Zkvalitnění památkové péče a při budování potřebné osvěty na tomto úseku bude nadále 
napomáhat komise městské památkové rezervace a rozvoje, do které jsou zapojeni občané 
Kadaně.  V srpnu 2018 uzavřelo Biskupství litoměřické a město Kadaň dohodu o partnerství 
k projektu obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském kláštere v Kadani. 
 
Ke zkvalitnění služeb přispívá turistické informační centrum sídlící ve zrevitalizované 
kulturní památce č. p. 7. Propagaci a prezentaci MPR zajišťuje také na veletrzích cestovního 
ruchu např. v Praze, Brně, Mostě, Lysé nad Labem, Plzni a v SRN nebo prostřednictvím 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. Mnoho 
zajímavých akcí pořádá  Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace. 
 

5. Nástin financování projektů 
 
Problematika financování investičních záměrů týkajících se města a jeho rozvoje je ve většině 
případů složitá, zejména pro obtížně definovatelnou návratnost. Návratnosti těchto akcí lze 
definovat spíše v rovině obecně prospěšného přínosu než v rovině finančních kalkulací a 
prokazatelných peněžních přínosů. Navíc Město musí často investovat takové projekty, které 
jsou nákladné, pro jejich hodnocení platí výše uvedené charakteristiky, ale jejich rozvoj 
podmiňuje další rozvoj města, podnikání, bydlení atp.  
 
Strukturální fondy EU - IROP 
Revitalizace vybraných památek (např. výzva č. 52 Obnova kostela Čtrnácti sv. pomocníků ve 
františkánském klášteře v Kadani - národní kulturní památka)   
 
Spolufinancování z veřejných zdrojů ČR ze státního rozpočtu, krajů, obcí a nestátních 
neziskových organizací: 
 
Ministerstvo kultury ČR 
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
Program záchrany architektonického dědictví 
Havarijní program 
Program restaurování movitých kulturních památek 
Program Kulturní aktivity v památkové péči 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Fond Ústeckého kraje 
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje  
 
Město Kadaň 
Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 
Individuální dotace 
Spoluúčast na obnově františkánského kláštera v Kadani 
 
Dotace občanským sdružením 
Opomíjené památky – Nadace Občanského fóra 
 
Veřejné sbírky 
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6.  Zásady projektového zadání - zásady památkové péče 
 
Zajištění ochrany hodnot, pro které se určitá věc stala kulturní památkou nebo pro které se 
území stalo památkovou rezervací, v situaci, kdy mohou být určitým zamýšleným zásahem 
potencionálně ohroženy, řeší zákon o státní památkové péči (ustanovení § 14). Orgánu státní 
památkové péče (Městský úřad Kadaň odbor regionálního rozvoje, územního plánování a 
památkové péče) je zde stanovena pravomoc rozhodovat, zda určité práce jsou z hlediska 
hodnot, jež jsou předmětem zájmu státní památkové péče, přípustné nebo nikoli. Každý záměr 
je posuzován individuálně, obecně se uplatňují následující zásady:   
 
Ochrana historické urbanistické struktury sídla 
 
- půdorysná struktura sídla - historická půdorysná struktura sídla nesmí být měněna. Tato 

zásada se přirozeně nevztahuje na rušivé novodobé zásahy. Takové zásahy je naopak 
žádoucí potlačit. 

- parcelace by neměla být měněna oproti výslednému historickému stavu 
- půdorysná skladba zástavby - nelze nepřiměřeně zahušťovat zástavbu, což platí v plné 

míře také o přístavbách ve dvorních částech parcel. Za přiměřený se považuje takový 
stupeň zastavěné plochy, který odpovídá průměrné historické zastavěnosti příslušného 
domovního bloku nebo několika sousedních parcel. Nevhodné je zastřešování dvorů a 
nádvoří.  

- hmotová skladba zástavby - výslednou historickou podlažnost je nutno považovat za 
neměnnou. Změny podlažnosti staveb by proto měly být spíše výjimečné, pokud nepůjde 
o potlačení nebo nápravu mladších rušivých zásahů.. Hmotová struktura zástavby je 
v úzkém vztahu nejen s podlažností, ale i s jejich výškou a vztahem úrovně podlahy 
k terénu. Zásada dodržení charakteristické výšky podlahy nad terénem je pro citlivé 
začlenění stavby velmi důležitá. Zásadně důležitý je i tvar a sklon střechy a orientace 
střešního hřebene. Střešní konstrukce na novostavbách musí navazovat na stavební a 
architektonické zvyklosti v sídle. Měly by být používány tradiční materiály. 

- dominanty - není obecně žádoucí vznik nových dominant, a to jak v celkovém obrazu, tak 
dominant lokálních. 

- kompoziční vztahy prostoru - historické kompoziční vztahy musí být respektovány. Lze je 
tvůrčím způsobem doplňovat, případně dotvářet, pokud se tak nebude dít na úkor 
existujících hodnot. 

- proluka po zaniklé stavbě - pro novostavbu v proluce musí být přesně zachována původní 
stavební čára. Rozsah půdorysu směrem do dvora nesmí převýšit obvyklý rozsah 
obdobných staveb v sousedství. Novostavba nemůže být kapacitně naddimenzována. 
Mají-li sousední objekty stejnou výšku korunní římsy, musí ji novostavba respektovat.  Je-
li výška korunních říms sousedních objektů různá, musí být korunní římsa novostavby 
umístěna ve výšce jednoho z obou domů nebo v rozmezí daném výškou korunních říms 
obou objektů.  Stejné zásady platí pro výšku hřebene střechy novostavby. Obdobné 
principy by měly být uplatňovány i pro celé utváření hmoty a zejména orientaci, tvar a 
sklon střechy. Je nutno dodržet charakteristické osazení novostavby vůči terénu.  

 
Kompoziční a dispoziční principy, materiálová regulace 
Historické stavební materiály mají ve stavební činnosti přednost před materiály novodobými, 
z nichž některé jsou naprosto nepřípustné. Obecně jsou nežádoucí materiálově výstřední 
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povrchy a výrazné netradiční barvy (křiklavě žluté, zelené, fialové atd.); také v tomto směru je 
nutno vycházet z místní tradice.  
 
Půdní vestavby nejsou žádoucí. Způsob případného prosvětlení podkrovních obytných 
prostorů je nutno posuzovat individuálně, s přihlédnutím k okolí navrhované stavby, 
viditelnosti okenních prvků z veřejného prostoru a k místním tvarům vikýřů. Zřizování 
střešních oken a vikýřů obecně není žádoucí, nelze se mu však vždy vyhnout. Nevhodné je 
prolamování nových nebo rozšiřování stávajících oken ve štítech. 
 
Vstupní dveře a vrata v historických objektech by měla být dřevěná. Nevhodné jsou nátěry 
dřeva bezbarvým lakem či naopak tmavým lazurním lakem (luxolem). Křídla dveří a vrat by 
neměla být prosklená; osvětlení chodby lze obvykle řešit nadsvětlíkem nebo samostatným 
oknem.  
Okna - při úpravách staveb nebo návrhu novostaveb by měla být užívána okna tradičních 
rozměrů a členění, a to pokud možno oken dřevěných, tradičně otvíravých (nikoli tedy 
výklopných, s falešným dělením na tabulky v podobě zalisovaných pásků). Nevhodná jsou 
okna ocelová či ocelohliníková, plastová, s asymetrickými křídly, trojúhelníková, 
lichoběžníková, se zkosenými rohy, kruhová, dále sklobetonové či kopilitové prosklení ploch. 
 
Národní památkový ústav doporučuje: 

- u dochovaných historických oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží je třeba dbát 
o jejich konzervaci, údržbu, opravy, případně rekonstrukci při zachování maximálního 
možného podílu autentické hmoty a podoby 

- předbarokní, barokní i klasicistní a některá další cenná okna a dveře a veškeré jejich 
dochované části patří mezi díla výtvarného umění nebo uměleckého řemesla, jejich 
obnova vyžaduje citlivý přístup zkušeného restaurátora   

- výměnu celých výplní připouštět pouze v krajním případě, pokud stávající technický 
stav neumožňuje ponechání na původním místě 

- dochovaný stav zdokumentovat 
- opravit a zachovat minimálně jedno hodnotné historické okno jako autentický doklad 

vývoje stavby 
- zachovaná historická okna chránit předsazením nových vnějších oken 
- chránit a nevyměňovat ani hodnotná mladší okna ani jejich cenné součásti 
- nepodporovat odstraňování jednotlivých hodnotných oken v zájmu sjednocení vzhledu 

fasády  
- nevhodná okna z 2. pol. 20., příp. zač. 21. století vyměnit  
- nová okna navrhnout jako věrnou kopii původních a to včetně povrchové úpravy 

a) podle dochovaného vzoru 
b) pokud se nezachoval, tak podle staršího vyobrazení stavby 

- c) pokud není, tak z typu oken a dveří charakteristických pro danou budovu a příslušné 
slohové období 

- zpracovat podrobnou PD nově navrhovaných oken, zejména, pokud mají být osazeny 
nové výplně odlišného členění nebo provedení 

- zachovat všechny hodnotné části  (okenice, truhlářské obložení, větrací křidélka, 
všechny části výkladců, kování, zámky, sklo, spojovací a ztužující prvky, nátěry a 
další)    

- materiál dřevo, EURO profily stejně nevhodné jako plast, široký plochý rám 
- dodržet velikost jednotlivých stavebních otvorů, tzn., že jednotlivé výplně budou mít 

navzájem různé rozměry  
- v případě požadované ochrany objektu – zásah co nejméně rušivý 
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a) přednost elektronického zabezpečení  
b) mříže – navrhnout jednoduchý tvar, ne historizující, vkládat např. za vnější okno 

do špalety, co nejméně narušit autentické konstrukce 
 

- důsledně dbát na zachování autenticity.  
 

 
Krytiny by měly respektovat charakter střešní krajiny v daném místě (pokud dnes není 
převažující materiál nevhodný např. pozinkovaný plech). Nevhodné jsou krytiny v netradiční 
barevnosti a struktuře povrchu. Zakazovány by měly být různé plechové či ocelové pláty a 
šablony, profily z vlnitých plechových nebo osinkocementových dílů, bitumenové pásy tzv. 
asfaltových šindelů a další nehistorické krytiny. Nevhodné jsou i některé moderní tvary 
pálených a cementových krytin.   
 
Národní památkový ústav doporučuje: 
– zamezit další degradaci střešních partií památek 
– zachovávat původní krytinu, dát přednost opravě nebo částečné výměně dochované 

krytiny před úplnou výměnou  
– jako novou používat tradiční krytinu - pálené tašky hladké, pálené prejzy, případně 

tvarované tašky, dřevěný šindel štípaný, slaměné nebo rákosové došky a břidlici. Méně 
používané krytiny plech na zakřivených nebo velmi strmých střechách, kamenné desky 
k zakrytí kleneb, omítka na zděných helmicích nebo glazované pálené prejzy či tašky 

– zachovat přesný druh a způsob kladení   
– zachovávat nadstřešní prvky (komínové hlavice, vikýře, volská oka, mansardové římsy) 
– zachovat tvar střechy (nevypouštět námětky, nezvedat spodní okraj střechy) s hodnotou 

dochovaného krovu 
– neužívat nadměrně oplechování – komínová tělesa, nadezdívky kryté cihlami, vikýře, 

lemování okrajů, mansardových říms, hřebenů, nároží, úžlabí, přesahu u štítu. 
– zachovat omítané komíny, profilace komínových hlavic 
– krov - pouze opravovat poškozené části, zachovat veškeré nenarušené autentické součásti  
– funkčně nepřetěžovat historické budovy, s rozvahou využívat podkroví 
– nevytvářet na střešní rovině nahodilé nevhodné shluky nových vikýřů a střešních oken s 

velkými zasklenými plochami 
– vyloučit netradiční typy a tvary střešních vikýřů, celoplošně zasklená nečleněná okna, 

šikmá střešní okna na exponovaných místech (užití jen ve výjimečných případech)   
– vikýře musí být navenek v harmonickém souladu s architektonickou skladbou budovy, 

nezvětšovat 
– výjimečně možno použít provizorní funkční zakrytí v případě ohrožení existence památky 

prozatímní náhradní krytinou  
– jako náhradní krytinu se zaručenou životností více než deset let nepoužívat levnější druhy 

asfaltové lepenky 
–  nevhodné krytiny jsou tašky odlišné barvy od tradiční pálené krytiny, asfaltový šindel, 

hladké plechové krytiny, krytina z velkoplošných šablon (plech, vláknocement, plast, aj.), 
povlakové (asfaltové) krytiny, další novější druhy krytin 

– výjimky pouze u pohledově méně exponovaných střech  
 
Materiály stěn - povrchová úprava by měla respektovat povahu historické zástavby. Obecně 
jsou nevhodné obklady z keramických materiálů či kamene, které neodpovídají druhům běžně 
používaných v místě, obklady z betonových dlažic, plastových dílců, kovových obkladových 
šablon různých novodobých, převážně umělých materiálů. 
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Doplňky průčelí - osvětlovací zařízení, svítidla, státní a firemní znaky, vývěsky a další 
informační označení budov musí být umisťovány tak, aby co nejméně ovlivnila vzhled stavby 
a nenarušila architektonickou kompozici průčelí a jeho významné detaily. Jejich velikost musí 
být omezena na nejmenší možnou míru. Doporučuje se uplatňovat tradiční materiály a formy 
(dřevěné, kovářské, kamenické, keramické a štukatérské výrobky) střídmého estetického 
vzhledu . Satelitní antény a sluneční kolektory by neměly být viditelné z veřejného prostoru. 
 
Archeologické aspekty stavební činnosti 
Stavebníci jsou již od přípravy stavby (tedy záměru provádět jakékoli zemní práce) povinni 
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.  
 

7. Závěr 
 

Program regenerace před pětadvaceti lety nastartoval proces obnovy historických jader 
měst. Na obnovu se začalo pohlížet komplexně. Za tuto dobu se podařilo obnovit řadu 
historických objektů, které by bez pomoci zanikly, případně dále chátraly. Program 
výrazně přispěl k urychlení obnovy zcela zchátralého historického jádra města Kadaně 
odsouzeného k zániku bez pomoci a bez změny pohledu na význam zachování historicky 
a architektonicky cenných částí měst.  
 
Regeneraci MPR věnuje Město Kadaň maximální pozornost, a to nejen vlastní obnově 
nemovitostí a veřejných prostor v rezervaci, kdy Město obnovuje nejen památky ve svém 
vlastnictví, ale také poskytuje příspěvky na zvýšené náklady spojené s obnovou 
nemovitostí na území MPR z hlediska památkové péče, ale v souladu se Strategickým 
plánem usiluje o propagaci a prezentaci Kadaně v ČR i v zahraničí, o posilování lokální 
kadaňské identity, o vytvoření specifického turistického regionu.  
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