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

 

Městská památková zóna Klatovy 
 

 

 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 

 
          Město Klatovy založil kolem roku 1260 český král Přemysl Otakar II. na významné obchodní 

stezce vedoucí z Čech do Bavor. První období rozkvětu zažívá královské město již ve 14. stol., kdy 

mu čeští panovníci udělili celou řadu privilegií. Také v době husitské patřily Klatovy mezi důležitá 

města. Teprve 16. stol. je dobou opravdového rozkvětu. Klatovy se díky pěstování chmele staly 

jedním z nejbohatších českých měst. Klatovy patří k nejzachovalejším městům s původně 

středověkým opevnění.  Opevnění bylo vybudováno ve 13.-14. století. Právo ohradit město hradbami 

Klatovy získaly od svého panovníka již při svém založení. Jeho systém s baštami a příkopy se skládal 

z vnitřního a později i vnějšího opevnění (15.st.). Byl natolik dokonalý, že město bylo zcela 

nedobytné. V 19. st. byly hradby částečně zbourány z důvodu dalšího rozvoje města. 

        Zbytky hradebního opevnění vymezují hranici Městské památkové zóny Klatovy, která byla 

vyhlášena dne 10.9. 1992 vyhláškou MK ČR č.476/1992 Sb. Důvodem bylo zajištění nejen lepší 

ochrany urbanistické stopy a jádra města, ale i respektování architektonických kvalit jednotlivých 

staveb památkově chráněných, ale také těch, které dotváří charakter prostředí. Na území památkové 

zóny se nachází nejen památky zapsané v Ústředním seznamu památek, ale také hodnotné historické 

stavby (městské domy) a parky. Některé historické budovy jsou využívány jako úřady, školy, obchody            

a restaurace.  Pro občany, ale i turisty je zde k dispozici mnoho kulturního vyžití, jako je divadlo, 

městská knihovna, kina a galerie.  

 

 

 

               
 

 
Město Klatovy se snaží o zachování, postupnou regeneraci a nutnou ( běžnou ) údržbu  objektů 

v památkové zóně nejen vlastních, ale i soukromých a církevních. K financování akcí je využíváno jak 

Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón 

(MPZ), ale i dotací PK KÚ, EU a příspěvku města. V současné době se objekty v památkové zóně jeví 

v pořádku, avšak vyžadují průběžnou údržbu.    

V roce 2014 Město Klatovy realizovalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a 

zón tyto akce:  

- obnova komínů a další práce související na čp. 63 náměstí Míru 

- nátěr šindelové střešní krytiny a další související práce na objektu čp. 174 v Plánické ul. 

- obnova soklové a přízemní části uliční fasády včetně restaurování portálu a další související   

práce na objektu čp. 66 náměstí Míru 
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Obnova komínů a další práce související na čp. 63 náměstí Míru 

Objekt čp. 63 na náměstí Míru je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.        

o státní památkové péči a zároveň se nalézá v centru památkově cenného území Městské památkové 

zóny Klatovy.  Původně se jedná o gotický měšťanský dům, který byl později renesančně přestavěn. 

Další stavební úpravy proběhly v období pozdního klasicismu (průčelí do náměstí). Dvorní křídlo bylo 

pravděpodobně vystavěno po roce 1850. V současné době objekt částečně slouží pro účely městského 

úřadu (hlavní budova směrem do náměstí) a k bydlení (dvorní křídlo). Celkem se na objektu nachází 

12 komínových těles, z nichž 4 ks byly ve velmi špatném stavebně technickém stavu – omítka i zdivo 

odpadávaly. Hrozilo vážné nebezpečí pro chodce. Jednalo se již o havarijní stav. Komínová tělesa 

byla kompletně očištěna. Nesoudržné omítky a zvětralé cihly byly odstraněny, bylo provedeno 

statické zajištění formou dozdívek. Nové omítky byly provedeny jako dvouvrstvé a nátěr je v původní 

barevnosti – lomená bílá. Tvar i velikost komínů byly zachovány. Jednalo se o I. etapu, pro r. 2015 je 

počítáno s pokračováním obnovy dalších komínů. 

 

 
 
Nátěr šindelové střešní krytiny a další související práce na objektu bašty čp.174 (býv. 

Dominikánského kláštera ) v Plánické ul. 

Areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Vavřince v Klatovech je nemovitou kulturní 

památkou ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči a současně se nachází v památkově 

chráněném prostoru Městské památkové zóny Klatovy. Areál se skládá z kostela Vavřince, konventu 

čp. 174 a bašty, která je pozůstatkem středověkého fortifikačního systému. Jedná se o zděnou, 

neomítanou, v půdorysu lehce obdélnou stavbu s delší osou ve směru východ - západ. Střecha je krytá 

šindelem, který byl položen v roce 2007 v rámci celkové rekonstrukce kláštera, v jehož prostorách  

bylo zřízeno Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání. Dřevěný šindel po 

určité době vyžaduje obnovení nátěru, proto vlastník přistoupil v rámci běžné údržby k realizaci. Nátěr 

byl proveden v odstínu středně hnědém a zároveň byla provedena odborná prohlídka šindele. Práce    

probíhaly pod dohledem pracovníka státní památkové péče. 
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  Obnova soklové a přízemní části uliční fasády, včetně restaurování portálu a další související 

práce na objektu čp. 66 náměstí Míru 

   Objekt čp. 66 na náměstí Míru je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.       

o státní památkové péči a zároveň se nalézá v centru památkově cenného území Městské památkové 

zóny Klatovy. Jedná se o renesanční stavbu obdélného půdorysu s třemi nadzemními podlažími, 

v jižní části půdorysu se čtyřmi. Dvůr na jižní straně je ohraničený zděnými arkádami propojenými 

s 1. a 2. patrem jižního křídla. Omítky jsou štukové. Směrem do náměstí se nachází kamenný portál. 

V současné době je objekt využíván Městským úřadem v Klatovech a Úřadem práce v Klatovech. 

Fasády na úrovní přízemí vyžadovaly pouze lokální opravu, avšak soklovou část bylo nutné odborně 

opravit. V rámci těchto prací byl také restaurován kamenný portál u hlavního vstupu u objektu. 

Veškeré práce byly prováděny pod dohledem pracovníků státní památkové péče. Restaurátorské práce 

prováděl odborník – restaurátor.  

  

 
 

 
A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  

 

A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPZ na konci roku 2014. Rozloha MPZ v ha. 

/Informativní údaje./ 

 

Na území MPZ je na konci roku 2014  70  nemovitých kulturních památek. 

Rozloha MPZ je 34 ha. 

 

A.2. Kulturní památky v MPZ, které byly na konci roku 2014 v havarijním stavu včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  

 

V MPZ Klatovy není ke konci roku 2014 žádná kulturní památka v havarijním stavu. 

 

A.3. Kulturní památky v MPZ, které byly na konci roku 2014 nevyužívané s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

V MPZ Klatovy je ke konci roku 2014 nevyužívaná kulturní památka – objekt čp. 58, Balbínova 

ulice z důvodů úvah nad novými záměry vlastníka. Poslední využití objektu -  bydlení, nyní je 

prázdný. Objekt je zajištěn a v nedávné době byla provedena oprava krovu a výměna střešní 

krytiny. 
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A.4. Kulturní památky v MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2014 se 

stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

ulice, čp. 
kulturní 

památka č. 
vlastník rozsah obnovy 

Věž u býv. 

dominikáského 

kláštera čp. 174/I. -  

nátěr šindele  

21194/4-2647 Město Klatovy 
Nátěr šindele 

(vzdělávací centrum) 

Náměstí Míru čp. 66 45715/4-2656 Město Klatovy 

Oprava soklové části fasád v přízemí a 

restaurování portálu 

(sídlo úřadu) 

Náměstí Míru čp. 63 22237/4-2654 Město Klatovy 
Oprava komínů I. etapa 

(sídlo úřad) 

Denisova ul. čp. 148 29306/4-2666 Město Klatovy 

Oprava stropní konstrukce – II. etapa 

(byty) 

 

Kostel Narození 

P.Marie 
38580/4-2645 

Římskokatolická 

farnost Klatovy 

Oprava krovů, výměna střešní krytiny a 

další práce 

Hostašova ul.  

čp.1/IV. 
36775/4-4151 

Město Klatovy 

 

Zřízení plošiny pro imobilní 

(vstup do muzea) 

Vančurova čp. 53 31388/4-2697 Marie Novotná 
Úprava fasád v přízemí 

(bydlení , služby) 

 

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení za 

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

neodborné obnovy atd./. 

V roce 2014 nedošlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku. 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za kulturní 

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

nebyl prohlášen za kulturní památku.  

 

V roce 2014 nebyl žádný nový objekt prohlášen za kulturní památku.  
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2014 v havarijním stavu /bez 

rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, atd./ včetně 

důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

Objekty ve špatném stavu – na žádný z objektů  nebylo vydáno Odborem výstavby a územního 

plánování MěÚ Klatovy nařízení udržovacích prací z důvodu havarijního stavu objektu 

Vídeňská ulice objekt čp. 20  

Stavba z přelomu 19. a 20. století postavená jako solitér v zahradě. Objekt je ve špatném technickém 

stavu včetně vjezdového objektu, zahrada neudržovaná zarostlá náletovou zelení. 

 

B.2. Budovy v MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2014 se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

ulice, čp. vlastník rozsah obnovy 

Vančurova ul. 88 

Klatovy I. 
Ing. Heřmánek 

Oprava a nátěr fasády 

(bydlení) 

Vídeňská ul. čp. 25 

Klatovy IV. 
P. Vracovský 

Oprava a nátěr fasády 

(bydlení)  

Vídeňská čp. 86 

Klatovy IV. 
Manželé Kubátovi 

Oprava nátěr fasády 

(bydlení) 

Kpt. Jaroše čp. 50 

Klatovy I. 
RNDr. Veselý 

Výměna výkladců, oprava nároží a 

nátěr fasády 

(prodejny a kanceláře) 

Vančurova čp.97 

 Klatovy I. 

ŠMOLC spol.s r.o. 

Hana Martinů 

Marcela Voglová 

 

Oprava a nátěr 

(prodejna, bydlení) 

Kpt. Jaroše č.p.109 p.Kopáček 

Oprava a nátěr fasády, výměna 

klempířských prvků 

(prodejna, bydlení) 

Objekt ve 

Vrchlického sadech 
Město Klatovy 

Oprava krovu, výměna  a nátěr 

krytiny 

(spolková činnost – HIFI klub) 

Pavilon skla , 

Hostašova ul. 
Město Klatovy 

Celková rekonstrukce objektu 

včetně zahrady 

(nová expozice skla) 

Areál letního kina  

Dobrovského ulice 
Město Klatovy 

Celková rekonstrukce areálu, včetně 

zpřístupnění areálu 

(občanská vybavenost) 
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B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2014 demolovány s uvedením důvodu 

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

atd./. 

 

Na území MPZ nebyly v roce 2014 demolovány žádné budovy. 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 

C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. povrchy 

komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ do roku 2014 a uveďte 

významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Klatovy jsou městem s rozsáhlými plochami veřejné zeleně, která je průběžně udržována. Sady           

a parky jsou chápány jako veřejná prostranství, která vyzývají k odpočinku, k procházkám jak 

místních obyvatel, tak i turistů.  Volné plochy v parcích jsou také využívány k pořádání kulturních 

akcí. Některé parky v MPZ i mimo však vyžadují v současné době celkovou úpravu lokality. 

V městské památkové zóně město realizovalo v roce 2014 I. etapu revitalizace Hostašových sadů, 

zahradu u muzea a areál letního kina. Mimo památkovou zónu je řešena komplexní obnova městského 

parku – Mercandinovo sady, která byla zahájena revitalizací rybníku. 

 

Sady Dr. Karla Hostaše 

Sady Dr. K. Hostaše byly založeny v 30. letech 20. století a zaujímají rozlohu 0,67 ha v historickém 

jádru města. Jsou součástí sadového okruhu historického jádra a leží v nejzachovalejší části někdejšího 

městského opevnění. Rozprostírají se mezi vnitřním a vnějším opevněním města, které je zároveň 

vymezuje ze západní a východní strany.  Ze severu je plocha parku ohraničena dřevěným oplocením   

a ze strany jižní je pak zakončena linií Plánické ulice. 

V roce 2014 byla realizována I. etapa revitalizace Hostašovo sadů. Byla obnovena mlatová cestní síť, 

nová zeleň (stromy, keře i trvalky) a instalován nový mobiliář. Součástí stavby bylo i nové osvětlení. 

Prostranství sadů je možné nyní využít k pořádání kulturních akcí. 

 

Vizualizace projektu 

 
Financování akce: 

Celkový rozpočet na revitalizaci parku ……..    3 987 611,- Kč (bez DPH) 

I.etapa                                                      ……..  2 807 633,- Kč (bez DPH)            

 

Dotace (na zeleň):                                ………..     574 575,- Kč                                  

Státní fond životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní prostředí 
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Výsledek I. etapy obnovy Hostašovo sadů:  

 
 
 

 

 

Sady na nádvoří jezuitské koleje 

Obnova sadů byla realizována po celkové rekonstrukci areálu čp. 59/I., bývalé jezuitské koleje,         

dle projektu Ing. Václava Weinfurtera.  

Staly se velmi využívanou odpočinkovou zónou v centru města, ale i vhodným místem pro pořádání 

divadelních slavností, koncertů a dalších jiných kulturních akcí.  
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V MPZ se dále nachází tyto sady a parky: 

 

        Sady Na Valech                                          Vrchlického sady 

 

          
                                                                
 

 

 

 

Zahrada spolku Klatovských karafiátů 

 

Zahrada se nachází v bezprostřední blízkosti centra 

města a je ukryta za historickou kamennou zdí 

naproti klatovskému muzeu. Majetek města Klatovy 

spravuje spolek Klatovských karafiátníků.  

V roce 2010 provedlo město Klatovy stavební 

úpravy zahrady. Došlo k opravě stávající klubovny. 

Byl přistavěn sklad a sociální zařízení, opravena 

fasáda a střecha. Veškeré konstrukce – skleníky, 

výstavní oblouk byly ošetřeny nátěrem. Oprava 

proběhla v souladu se zásadami památkové péče      

a její realizaci podpořila EU částkou 501 092,-- Kč. 

Celkové náklady činily 700 tis. Kč. 
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Osvětlení náměstí 

Původní osvětlení náměstí bylo již v havarijním stavu, proto město přistoupilo k výměně svítidel.  

V roce 2014 bylo realizováno nové osvětlení náměstí, jehož nedílnou součástí bylo i slavnostní 

nasvícení a ozvučení. Došlo tak k celkovému zlepšení vzhledu a využitelnosti prostoru.  Novým 

systémem parkování došlo i ke zklidnění dopravy.  

 

Letní kino  

Mezi vnějším a vnitřním hradebním opevněním se nachází areál letního kina, které bylo vybudováno   

v roce 1960 dle návrhu architekta Václava Pirnera. Kino promítalo nepřetržitě až do roku 2012, kdy      

jeho stav byl již zcela nevyhovující. Celková návštěvnost v posledních letech se pohybovala kolem 3,5 

až 4 tisíc diváků za sezónu. V blízkosti areálu letního kina se nachází jediná nepřístupná okrouhlice ve 

městě. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce celého areálu včetně přístupových cest, plotů, 

schodišť, promítací budovy, hygienických zařízení a konstrukce na promítací plátno. Dále se postavilo 

nové podium. Nové hlediště bylo vybaveno moderními sedačkami. Novinkou projektu bylo částečné 

zastřešení hlediště. Zároveň provedeno zpřístupnění okrouhlice.  

Financování: 

Celkové náklady na zatraktivnění areálu           ………….. 12 620 386,- Kč 

Dotace ( ROP Jihozápad )                                    .………….   9 718 000,- Kč                                                                     
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PASK 

Výstavní pavilon v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše byl postaven v 60. letech 20. století v tzv. akci 

„Z“ pro výstavy klatovských karafiátů. Později byl ale využíván pro účely převážně amatérských 

uměleckých výstav (např. AMTEX), které bývaly velmi populární. V 80. letech byl pavilon 

rekonstruován, ale záhy začal sloužit jen jako depozitář muzea. Jako součást muzea později přešel do 

majetku nově vzniklého Plzeňského kraje. V roce 2012 se podařilo Městu Klatovy získat pavilon zpět 

výměnou s krajem a to otevřelo cestu k jeho revitalizaci. Na jaře 2013 vypsalo město Klatovy 

architektonickou soutěž na úpravu pavilonu a v ní zvítězil projekt studia Ateliér 25 architektů Martina 

Kožnara a Jiřího Bízy. Jejich projekt zaujal jednoduchou nápaditostí řešení i koncepcí prostoru jako 

zóny klidu a světla. Pavilon bude věnován především sklu. Základem expozice bude unikátní 

soukromá sbírka šumavského skla firmy Lötz, doplňovaná příležitostnými výstavami českého 

i zahraničního skla. Pavilon by se měl stát malou kulturní perlou Klatov, vyhledávaným místem 

odpočinku pro občany města i lákadlem pro jeho návštěvníky. 

 

Financování : 

stavební práce                    ……………        8 428 420,- Kč 

expozice                             …………...         4 003 160,- Kč 

Dotace ( ROP Jihozápad )   ……   ….          9 694 000,- Kč 
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Další opravy památek v roce 2014 mimo MPZ 

Restaurování oltáře z hřbitovní kaple v Klatovech      

                                                                               

                                                                        

                     před                po restaurování 

 

    

Křížek v Soběticích                           Křížek v Pihovicích 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce roku 2012             

a uveďte významné akce, které byly v letech 2002 - 2012 podniknuty ke zlepšení stavu /čističky, 

prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací, dobrovolníků, atd./. 

 

V roce 2011 byl Městem Klatovy uspořádán workshop, jehož výsledkem bylo několik návrhů jak 

zlepšit vzhled města a využitelnost volných prostranství. 

Např. 

 Zlepšení prostranství u kaple Chaloupka 

 Prostranství Tylovo nábřeží 

 Zakončení křížové cesty Křesťanský vršek 

 Úprava koryta Drnového potoka 

Žádné zásadní problémy životního prostředí v MPZ nejsou.  

Odstraňování odpadů je prováděno na skládce Štěpánovice. Podařilo se vyřešit čistotu v MPZ, ve 

které je prováděn soustavný úklid odpadků a psích výkalů. Došlo k rozmístění nádob na separovaný 

odpad. 

V letech 2001 - 2011 byla navázána spolupráce se základními školami v oblasti environmentální 

výchovy žáků. Jsou podporována eko-show (např. akce „Zatočte s elektroodpadem“), zaměřená na 

třídění odpadů. 



 13 

Na podzim 2013 proběhla pro občany města anketa zjišťující zájem o kompostéry na soukromých 

pozemcích města Klatov.  K zakoupení kompostérů bylo využito dotace a v roce 2014 proběhl výdej 

jednotlivým zájemcům. 

 Ze Státního fondu životního prostředí byl vybudován a v červnu r. 2013 otevřen nový sběrný dvůr, 

přístupný veřejnosti. 

V roce 2014 byla ze Státního fondu životního prostředí realizována I. etapa revitalizace Hostašovo 

sadů. 

Dále byla zahájena revitalizace městského parku – I. etapa odbahnění rybníku. 

 
C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2014 a uveďte hlavní investiční akce 

v MPR nebo MPZ v letech 2004 - 2014 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické 

vedení, atd./. 

 

V roce 2014 neprobíhaly práce na obnově infrastruktury v MPZ. 

V letech 2006-2009 proběhl projekt „Klatovy – čisté město“, který byl financován nejen městem 

Klatovy, ale i EU. V MPZ byly zrekonstruovány vodovodní a kanalizační řady v ulicích Vídeňská, 

Plánická, Křížová, Krameriova, Pavlíkova, Kpt. Jaroše, Randova. Souběžně se stavbou projektu 

„Klatovy – čisté město“ byly realizovány nezbytné opravy ostatních inženýrských sítí (plynovod, 

teplovod, rozvody elektro, telefonu a kabelové televize). Dále byl rozšířen kamerový systém                

a kabelová televize z náměstí do dalších částí města. Zároveň byly opraveny povrchy komunikací        

a chodníků i v MPZ. Místo asfaltu byly položeny žulové kostky a místo zámkové dlažby žulové desky. 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 

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

vyjádření /je vhodné uvést např. zda je zřízeno informační centrum, městský informační systém, 

naučné stezky, atd./. 

 

D.1.  

Počet trvalých obyvatel v roce 2004 v MPZ je 1 124 a ve městě je celkem 21 792 obyvatel  

 

Počet trvalých obyvatel v roce 2014 v MPZ je 1 986 a ve městě je celkem 22 367 obyvatel 

 

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

provozní dobu ,  

V MPZ je k dispozici občanům i turistům informační centrum s možností veřejného internetu. 

Provozní doba infocentra je po – pá od 9.00 -17.00 hod., v měsících duben až říjen po – ne 9.00 -

17.00 hod. 

V roce 2013 byla zprovozněna aplikace do chytrých mobilních telefonů  - Android, Apple.  Ke konci 

roku 2012 byly po městě instalovány bannery, které informují o aktuálních společenských, kulturních 

a sportovních akcích ve městě.  

Od roku 2014 poskytuje IC službu přes portál Plzeňská vstupenka. 
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V roce 2014 navštívilo informační centrum 35 649 návštěvníků.   

Do listopadu 2014 navštívilo informační centrum 31 502 návštěvníků.  

Každoročně dochází k mírnému vzestupu počtu návštěvníků našeho města. V roce 2014 to bylo 

ovlivněno především otevřením pro turisty atraktivní stálou expozicí skla (léto 2014) PASK, 

jedinečnou expozicí v klatovských katakombách (r. 2011), ale také mnoha kulturními, sportovními      

a charitativními akcemi, pořádanými pro občany a návštěvníky ve městě.  

Vycházkový okruh 

V prosinci 2012 byl otevřen "Klatovský vycházkový okruh". Nabízí jak občanům Klatov, tak i našim 

návštěvníkům možnost příjemné procházky po historicky i přírodních zajímavých místech                   

v Klatovech. Celá trasa má cca 12,5 km a jsou na ní rozmístěny informační a panoramatické tabule, 

lavičky pro odpočinek. Trasa je značena turistickými značkami.  

 

Další akce pro občany a turisty 

 Přivítání nového roku  

 Vítání jara 

 Brány památek dokořán 

 Zahájení turistické sezóny 

 Avon pochod 

 Mezinárodní folklorní festival + tradiční pouť 

 Dny EHD 

 Zpívání koled s Českým rozhlasem 

 Rallye Šumava 

 Cyklistický závod Král Šumavy 

 Svatováclavské oslavy 

 Další ( koncerty na klatovském náměstí, trhy …. ) 

 

 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v letech 2014      

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

 

Objekty nemovitých kulturních památek jsou v centru města využívány jako prodejny, kanceláře. 

V roce 2014 byly nově otevřeny provozovny zdravé výživy, a to v objektu čp. 1  Vídeňská ul. a čp. 53 

Vančurova ul. Dále byla zpřístupněna okrouhlice v areálu letního kina. 

 

D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní síť, 

zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování   a další – uveďte 

obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

 

V centru města je silná obchodní síť, služby jsou poskytovány v plném rozsahu jak pro místní 

obyvatele, tak i turisty.  

Jsou zde zastoupeny:  

Restaurace, cukrárny, kavárny, rychlá občerstvení, penziony, hotely, potraviny, obuv, knihkupectví, 

hodinářství, papírnictví, květiny, elektro, banky, úřady, kadeřnictví, kosmetika, solárium, fitness, 

opravna obuvi, solná jeskyně, gynekologická ordinace, oční ordinace, zubní ordinace, neurologická 

ordinace, lékárny, zdravotnické potřeby, optiky. 

 

 



 15 

V centru města se nachází základní škola vč. jídelny, jazyková škola, základní umělecká škola 

(výtvarný, dramatický, taneční a hudební obor), Obchodní akademie, Vyšší odborná škola, konzultační 

středisko České a zemědělské univerzity Praha, autoškola.  

 

Prodejní trhy na náměstí: 

- jedenkrát v týdnu se konají pravidelné prodejní trhy, které nabízejí především prodej ryb          

a čerstvé zeleniny a ovoce místních pěstitelů, 

- v rámci Velikonoc a Vánoc se konají na náměstí řemeslné trhy s programem. Náměstí je 

rovněž k dispozici k pořádání různých kulturních a společenských akcí, 

- jedenkrát v měsíci se konají farmářské trhy v Klatovech. Ty nabízí potraviny a výrobky od 

českých farmářů a výrobců. Tradičně můžete nakoupit sezónní ovoce a zeleninu, mléko          

a mléčné výrobky, maso a různé masné výrobky, pečivo, květiny, med a jiné pochutiny. 

 

V září 2014 byl otevřen nově opravený plavecký bazén. 

 

 

 

   
 
Dopravní obslužnost v centru města je vyhovující – zastávky MHD, stání Taxi služby.  Vjezd nákladní 

dopravy do centra města je omezen z důvodu zklidnění centra města tak, že do MPZ  

je ulicemi Pražská, Vídeňská a Plánická povolen vjezd vozidlům do hmotnosti 6 tun. Výjimku mají 

autobusy městské hromadné dopravy, které mají zastávky v ulicích Dobrovského, Vídeňská a na 

náměstí Míru.  

Parkovací plochy:  

placená stání jsou na náměstí Míru (střed náměstí + u bankovních ústavů), U Městského kulturního 

střediska, v Jiráskově ulici u hradeb, Na Rybníčkách – u prodejny ZKD, u hotelu Beránek,                    

u restaurace U Princů, v Komenského ulici a v Podbranské ulici. 

Neplacená stání jsou ve dvoře Balbínovy ulice, v Tyršově ulici – u KD a podél Dobrovského ulice. 

V MPZ Klatovy vznikla na podzim  roku 2013 nová parkovací místa (cca 20), která jsou přístupná 

z Tyršovy ulice (hrazeno soukromým investorem).  

V roce 2014 v rámci výměny osvětlení náměstí došlo i ke změně systému parkování – počet míst 

nezměněn. Provoz zklidněn a zpřehledněn. 
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D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce /města/, 

prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci /městě/, na webových 

stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ; informace občanům obcí 

a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové péče včetně programů na obnovu 

kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné www.stránky. 
 

Od roku 2013 město Klatovy používá logo města, které je prezentováno na nově vydaném 

propagačním materiálu, plakátech akcí, tiskoviny MÚ. Z tohoto důvodu došlo k úpravě a zároveň 

k vylepšení (lepší přehlednost)  webových stránek obce www.klatovy.cz, kde mohou občané získat 

informace jak o činnosti úřadu, tak o turistických, sportovních a kulturních akcích pořádaných 

městem. 

Přímo v centru  MPZ, na náměstí se nachází informační centrum www.klatovy.cz/icklatovy, kde se 

mohou návštěvníci informovat a využít veřejného internetu, který byl pořízen v roce 2013 (financován 

za podpory dotačního titulu). Město celoročně spolupracuje s kabelovou TV Film Pro, ZAK Plzeň, 

vydává informační měsíčník Klatovský zpravodaj, Městské kulturní středisko vydává roční i měsíční 

přehled kulturních pořadů. 

 

Město Klatovy se každoročně prezentuje na veletrzích: 

 veletrh cestovního ruchu ITEP – v roce 2014 proběhl v Plzni již 10. ročník. Velmi žádané 

byly propagační materiály týkající se turistických informací a cyklotras.  

 veletrh GO REGIONTOUR BRNO – město Klatovy se účastní tohoto veletrhu již mnoho let. 

Svůj stánek vystavuje pod Plzeňským krajem. Návštěvníky zajímají památky a turistické cíle, 

velmi se zajímali o cyklotrasy na Šumavě .  

 

Město připravuje a vydává propagační materiály. V roce 2014 vydalo: kalendář Klatovy 2015,  

kalendářík 2015 a byly dotisknuty jiné propagační materiály. Nově bylo vydáno: 

 „Sborník Dělám to k větší slávě boží a chvále vlasti“ – Bohuslav Balbín 

 

V roce 2014 se město Klatovy prezentovalo v časopisech např. Travel Czech, Eurobeds, C.O.T., 

Czech Travelogue, Cestujeme po Čechách, ve čtvrtletníku Vítaný host, v katalogu RELAX a dalších. 

 

 

Dále se město prezentovalo: 

   Výstava Má vlast 2013, 2014 

 Národní síť zdravých měst (NSZM) 

 Stavba roku 2013 

 Účast v soutěži Památka roku 2013 – 1. místo v Plzeňském kraji 

 

 

E. Společenský život: 

E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či 

městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních 

aktivit v roce 2014. 

 

Ve městě působí tyto organizace a spolky: 

Městské kulturní středisko – zajišťuje kulturu (plesy, koncerty, výstavy)  

Občanské sdružení Klatovské katakomby (Barokní jezuitské Klatovy, koncerty) 

Klub přátel Klatovska, o. s. (užívají prostory kulturní památky – kaple na Hůrce, osvětová činnost)  

Přátelé české historie (přednášky, výlety, výstavy, výročí karafiátů) 

Stálá divadelní scéna Klatovy (SDS) v roce 2013 oslavila 100. výročí od založení.   

Od roku 2008 zde působí Ochotnický spolek ZA OPONOU.  

Společnost Úhlava o.p.s. (prezentují regionální potravinu) 

Klub seniorů 

HIFI klub 

Městská knihovna 

Galerie Klatovy/Klenová 
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

Základní umělecká škola J. Kličky 

Dům dětí a mládeže 

Folklorní soubory – ŠUMAVA, ŠUMAVÁNEK 

Sokol Klatovy 

Organizace a spolky mají bohatou činnost a aktivně se podílejí na kulturních a sportovních akcí 

města, kde přímo i nepřímo podporují regeneraci památek, seznamují s historií města zvláště 

Klub přátel Klatovska a Přátelé české historie.   

 

Národní síť zdravých Město Klatovy 

Jedná se o mezinárodní certifikovanou asociaci měst, regionů v ČR, která má za cíl praktické 

uplatňování udržitelného rozvoje, podporu zdraví a kvality života ve městech, obcích, krajích a 

regionech. Jedná se o akreditovanou vzdělávací instituci Ministerstva vnitra. Město Klatovy je členem 

sítě Zdravých měst od roku 2011. Každoročně realizuje několik projektů.   

 

V roce 2014 se uskutečnily v Klatovech v rámci projektu Zdravé město tyto akce: 

Den pro Zemi/Vítání jara 

AVON pochod  

Na jedné lodi   

Evropský týden mobility  

Voňavé adventní neděle  

Čert a Mikuláš s dobrovolníky   

Klatovský klášterní bazar   

Přednášky a akce na školách  

 

 

 

 
E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace 

MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, 

oslavy místních svátků, atd./. 

 

V rámci akcí Zahájení turistické sezóny, Dny EHD, a Brány památek dokořán byly prezentovány 

objekty – radnice, dominikánský klášter, Černá věž, muzeum barokní lékárna, katakomby, okrouhlice.  

Zahájení turistické sezony 2014  

Akce se konala na klatovském náměstí.    

Mezinárodní festival komorní hudby 

Koncerty v rámci festivalu se konaly v prostorách renesanční radnice. V roce 2014 proběhl již          

15. ročník. 

Mezinárodní folklórní festival 

Klatovský karafiát – turistický pochod 

 

Dny evropského dědictví v Klatovech 2014 

Klatovy se každoročně připojují ke Dnům evropského dědictví. V letošním roce se tato akce 

uskutečnila ve dnech 12.-13.9. 2014. Veřejnost v těchto dnech mohla za zvýhodněné vstupné navštívit 

tyto památky a instituce: Klatovské katakomby, muzeum, Černou věž. V prostorách radnice se 

uskutečnila komentovaná prohlídka, o kterou byl veřejností velký zájem, dále byla připravena 

komentovaná prohlídka po zaniklých hostincích . 
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Svatováclavské oslavy 

V roce 2003 byla obnovena tradice oslav sv. Václava, kdy se koná Svatováclavská jízda.  Oslavy jsou 

doprovázeny bohatým kulturním programem, vč. živé jízdy ozdobených koňských potahů a koní 

s jezdci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Město každoročně pořádá řemeslné vánoční, velikonoční a pouťové trhy, spojené s kulturním 

vystoupením žáků mateřských, základních škol a Základní umělecké školy. 

 

 

 

 

Klatovy jsou pořadatelem významných sportovních závodů, mezi něž patří: 

 Automobilový závod Mogul Šumava Rallye s celostátním významem. 

 Cyklistický závod  Cyklomaraton  - Author Král Šumavy (v květnu pro horská kola- (MTB), 

v srpnu nebo září pro silniční kola (ROAD)), který patří počtem účastníků (3 000 i více) 

k největším cyklistickým akcím v České republice.  

 Turnaj v šachu – např. šachový turnaj O pohár města Klatov 

 Silová kulturistika  

 Mistrovství světa a Evropy v BMX  (jízdní kola na uměle vytvořeném terénu) 

 Turistický pochod Klatovský karafiát, 

 Závody automodelářů a leteckých modelářů 

 Cena Klatov v parkurovém skákání - jezdectví 

 Klatovský triatlon 

 Velká cena v benchpressu 

    Vánoční běh pod Černou Věží, který se koná každoročně 26. prosince. 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%C3%A9_kolo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_kolo&action=edit
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E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových 

 objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity 

včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 2014 - konkrétní objekty 

s vyznačením finančních nákladů /. 

 

Objekty v MPZ jsou využívány jako obchody, služby i bytové jednotky. Soukromí vlastníci, 

podnikatelé ( nájemci) se finančně podílejí při rekonstrukcích prostorů a při běžné údržbě objektů.  

V roce 2013 bylo na území MPZ Klatovy otevřeno nové parkoviště, jeho realizaci investoval 

soukromník. Dále v nově rekonstruovaném objektu čp. 45 Vančurova ul. v Klatovech byl zahájen 

provoz kosmetického salónu.   

V roce 2014 byly nově otevřeny dvě provozovny zdravé výživy v centru města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2014: 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 a v kolika případech: 

- celkem na území obce /města/:                        2 315 000,00 Kč   

- z toho na území MPR nebo MPZ:                     1 282 000,00 Kč   

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

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)   

V roce 2014 byla zahájena výměna střešní krytiny na arciděkanském kostele, jehož vlastníkem je 

Římskokatolická farnost. Výtěžek z vánočního bazaru (prosinec 2014) bude věnován na tuto akci. 

Zároveň tou samou částkou přispěje i město Klatovy.  

 

Rozpočet města na rok 2014 celkem 344 405 tis. Kč   

Z celkového rozpočtu částka činí 0,46% 

 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014 

s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace 

akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014, která byla 

přílohou Anketního dotazníku na rok 2014. 

 

125 000,00 Kč na akci:  Oprava soklové a přízemní části fasády včetně restaurování portálu na objektu 

čp. 66/I. 

 18 000,00 Kč na akci: Nátěr šindelové krytiny na baště čp. 174/I 

 47 000,00 Kč na akci :Obnova komínů na čp. 63/I 
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F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2014 o finanční 

prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány   a využity. 

   

Objekt č.p.148/I – oprava stropní konstrukce – dotace PK        100 000,00 Kč 

Areálu letního kina s okrouhlicí  - dotace z ROP Jihozápad   9 718 000,00 Kč 

Arciděkanský kostel – dotace ROP Jihozápad                         9 400 000,00 Kč 
 

       
 
G. Koncepční příprava regenerace: 

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

 

Název:  Územní plán sídelního útvaru Klatovy 

Zpracovatel: Urbioprojekt Plzeň – Ing. arch. Petr Tauš 

Schválený: 1. 11. 1994 

 

V územním plánu je vymezena hranice MPZ. Probíhající změny územního plánu ani již dokončení 

změny nezasahují do zájmové lokality MPZ.  

 

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

datum schválení/: 

 

Regulační plán pro MPZ města není zpracován.  

 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení a datum jeho poslední aktualizace/: 

 

Název programu: KLATOVY – program regenerace MPZ 

Zpracovatel:  Architektonická kancelář, Ing. Arch. Karel Hanzlík 

    Památkový ateliér, Ing. Arch. Jitka Pohořalá 

Datum dokončení: září 2004 

Schváleno ZM: 30. 12. 2004 

Časový horizont: r. 2005 - 2010 

Aktualizace Programu MPZ města Klatov pro roky 2011 - 2015 byla schválena Zastupitelstvem 

města Klatov dne 12. října 2010. 

 

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

rozpracovanosti, datum schválení/.  

 

Město Klatovy má vypracovaný Program rozvoje města a Strategii rozvoje města Klatov. 

 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. plán 

památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný plán rozvoje 

města apod./. 

 

Generel zeleně, Generel dopravy, Energetický generel, Zásady pro poskytování finančního 

příspěvku na rekonstrukci objektů v historické části města, Strategický plán Leader MAS 

Pošumaví 
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H. Závěrečný komentář: 
 

V letech 2004 – 2014 zaznamenaly Klatovy velký rozvoj služeb, průmyslu a cestovního ruchu. 

Vznikla nová průmyslová zóna a rozšířily se obytné zóny. Pro obyvatele byly otevřeny obchodní 

centra a nová nemocnice.  

Samotné historické centrum města v těchto letech změnilo zcela svůj vnější vzhled. Převážná část 

historických budov prošla celkovou obnovou, některé alespoň částečnými úpravami. Jedná                  

se o objekty nejen města, církve, ale i soukromých vlastníků, kteří každoročně vynakládají  nemalé 

částky na to, aby město bylo upravené. Město klade velký důraz na úpravy veřejného prostoru 

nacházejícího se na území MPZ. Pravidelně provádí nejen údržbu, ale i realizuje větší projekty, jako 

byly například výměna osvětlení na náměstí, oprava komunikací, revitalizace parků a dalších míst.  

Objekty v centru města jsou využívány jak k podnikání, tak i k bydlení. Vzhledem ke skutečnosti,       

že se zde nachází obchody, restaurace i kanceláře, vlastníci objektů či nájemci vyžadují viditelné 

reklamy a firemní označení. Tato zařízení ne vždy splňují požadavky státní památkové péče, jsou 

nadměrné, světelné, mnohdy i nevkusné. Orgán státní památkové péče se snaží spolupracovat              

s místními podnikateli, předem s nimi konzultuje návrhy řešení. V případě zjištění porušení zákona 

č.20/1987 Sb. o státní památkové péči nejdříve toto řeší domluvou.  

Město Klatovy k obnově památek a objektů v zóně využívá dotací PK, MK ČR, ROP, ale i veřejných 

sbírek. 

Město Klatovy obnovy památkově chráněných objektů převážně financuje z vlastního rozpočtu. Navíc 

má zřízen tzv. Fond dotací (pro spolkovou činnost) a Zlatý fond (výjimečné dotace). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


