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P Ř I H L Á Š K A 

 
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2021 
 
 
 

 
Název MPR/MPZ 

 
Městská památková zóna Klášterec nad Ohří 

 
 

 
Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 
v obci.  
Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2021, doplněnou fotodokumentací. 

 
Město Klášterec nad Ohří se 
nachází na levém břehu řeky Ohře, 
36 km východně od světoznámých 
lázní Karlovy Vary, v místě, kde 
krásnou přírodní kulisu tvoří 
rozhraní Krušných a Doupovských 
hor. Dominantou města s necelými 
14 a půl tisíci obyvateli je zámek s 
muzeem českého porcelánu a 
rozsáhlý park, na který navazuje 
lázeňský areál Kyselka se třemi 
minerálními prameny – pramenem 
Evženie, Kláštereckým pramenem a 
Městským pramenem. 

V Klášterci nad Ohří byla v roce 1794 otevřena druhá nejstarší porcelánka v českých zemích, 
porcelán se zde vyrábí dodnes pod značkou Thun 1794, a.s. 
Historické jádro města je tvořeno městskou památkovou zónou, která byla vyhlášena Ministerstvem 
kultury na základě vyhlášky č. 476/1992 Sb. ze dne 10.09.1992. V roce 1994 se město připojilo 
k Programu městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dokument, „Program 
regenerace městské památkové zóny, Klášterec nad Ohří“, podle nějž město postupuje v plnění svých 
plánů na záchranu historických částí. V loňském roce byl upraven, aktualizován a na zasedání 
Zastupitelstva města schválen pro období let 2020 – 2030. 
 
 
 
 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Mapa městské památkové zóny Klášterec nad Ohří 

 
 

 
 
 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Město Klášterec nad Ohří se v letošním roce připojilo do soutěžní přehlídky 
společnosti BRU & KILS s.r.o. „Stavba čtvrtstoletí“ s projektem „Kulturní dům 
v Klášterci nad Ohří – přestavba a přístavba“ (pozn.: Kulturní dům zrealizován na 
počátku 60. let 20. století), jejímž cílem je v první řadě tvorba obsáhlé databáze 
staveb rekonstruovaných nebo postavených od roku 1993 do současnosti.  
Jde o získání dat, která budou potřebná školám, oborovým i státním institucím, 
firmám apod. Získaná data poslouží při tvorbě publikací  o stavbách, jejich 
přeměnách a lidech kolem nich, komentovaných prohlídkách a publikací o 

stavbách. 
Stavba čtvrtstoletí je cestou ke komplexnějšímu poznání schopností každého, kdo se rozhodl v uplynulých 
letech realizovat v českém stavitelství a díky této přehlídce ukázat veřejnosti chloubu umu českého člověka a 
zároveň přispět k obnově a rozvoji cestovního ruchu přihlášené obce či města.  
Kulturní dům je umístěn „za hranicí“ MPZ (přes silnici) avšak jedná se o investici města, kterou nelze 
opomenout. Rekonstrukcí dojde k přestavbě na multifunkční kulturní centrum, které bude vítat široku 
veřejnost, a věříme, že nejenom místních obyvatel. 
 
Další velký počin města se již MPZ týká. Bude se jednat o společný podnik s Městem Kláštercem nad Ohří 
a Priessnizovými léčebnými lázněmi. 
V Klášterci nad Ohří máme tři chutné minerální prameny (Evženie, Klášterecký a Městský), které jsou 
oficiálně uznány za  přírodní léčivý zdroj.  
 
Abychom nepřišli o vydané povolení 
k  jejich užívání, Ministerstvo zdravotnictví 
ČR určilo podmínku, zahájit provoz 
lázeňské léčebně rehabilitační péče tzn. 
např.: 24 hodinový provoz s přítomností 
zdravotnického personálu, dostatečná 
ubytovací kapacita. 
 
Město Klášterec nad Ohří o pokračování 
provozu lázeňského areálu Evženie, o jeho 
revitalizaci a dostavbu do plnohodnotného 
formátu komplexního lázeňského zařízení 
intenzivně usilovalo, hledalo dlouhodobého strategického partnera, který by za oboustranně výhodných  
podmínek provozoval lázně  v odpovídajícím kvalitativním standardu a rozsahu služeb a zachoval historickou 
tradici lázní v Klášterci nad Ohří a zajistil dlouhodobou udržitelnost provozu.  
Lázně Evženie - Oficiální stránky města Klášterec nad Ohří (klasterec.cz) 
 
Na počátku r. 2020 Zastupitelstvem města pověřený starosta začal (po předchozích řízeních) jednat se 
společností z Jeseníků Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. 
Na konaném listopadovém zasedání Zastupitelstva města tohoto roku zastupitelstvo schválilo vstup 
společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.  do „společného podniku“. Klášterecké noviny - Oficiální 
stránky města Klášterec nad Ohří (klasterec.cz) 
 
 
 
A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.klasterec.cz/nezarazeno/hlavni-menu/lazne-evzenie/?ftresult=l%C3%A1zn%C4%9B
https://www.klasterec.cz/zakladni-informace/klasterecke-noviny-1/
https://www.klasterec.cz/zakladni-informace/klasterecke-noviny-1/
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A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2021. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 
 

Na území MPZ se nachází 40 nemovitých kulturních památek města. Rozloha MPZ je 72,90 ha. 
 
A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2021 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 
V 11/2021 byla zjištěna závada závažnějšího charakteru, která je v současné době v řešení: 
jedná se o schodiště u zámku (rejstř. č.: 42131/5-547). Při šetření na místě bylo ak. soch. Janem Víchem 
zjištěno špatné založení schodiště na šikmé ploše z korodujících ocelových profilů (cca 8 cm) a tzv. hurdisek. 
Dochází k posunu, otvírání spár, prasklinám a pomalému borcení podkladu (nosné plochy) vlivem zatékání a 
mrazu. 
Řešení je ve zhotovení nového základu - po provedení statického posudku a projektu z oboru stavebnictví, 
kamenných prvků (demontáže), osazení a restaurování a to i včetně terasy, která je poměrně v dobrém stavu. 
V současné době ak. soch. Jan Vích vypracovává, po konzultacích s kolegy z oboru, záměr, odhad rozsahu prací 
a ceny. Následná oprava bude nutná  v koordinaci s projektanty, oprávněnou stavební firmou a restaurátory. 
V případě včasného neřešení situace by hrozilo až zborcení schodiště. 
 
A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2021 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
 

Město Klášterec nad Ohří nemá kulturní památky v MPZ, které by byly nevyužívané. 
 
A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2021, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
 

 
Provedené opravy kulturních památek v roce 2021 v MPZ: 

 
 

Obnova fasády objektu Caffé Wellness (cukrárny – bývalé plnírny) 
v Klášterci nad Ohří, Kyselka č. p. 104 

Rejstříkové číslo ÚSKP – 28244/5-563 (památka evidována pod názvem lihovar (octárna, 
plnírna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Před realizací 
 

Popis a stav fasády objektu: 
Objekt je na téměř čtvercovém půdorysu, je zděný, omítaný, průčelí 
po 3 osách. V hlavním průčelí protikus, nesený 4 ionskými sloupy, 
s hladkým kladím i vlysem, po stranách vstupu je dvojice pilastrů 
s iónskými hlavicemi. Tympanon portiku je zdobený zubořezem. 
Fasáda objektu je členěna hladkými štukovými lizénami a okny 
v líci, polokruhem uzavřenými. V oknech jsou dřevěné okenice, 
střecha valbová, krytina tašky Interiér plochostropý. 
(Citace: Památkový katalog NPÚ – internet, původní evidenční list 
z roku 1967, zdroj: Zpráva o restaurátorském průzkumu, Jitka 
Musilová, Čerčany) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fasáda byla poškozená, byly patrné 
degradované omítkové vrstvy jak 
původní, tak i z minulých oprav. Tato 
poškození byla převážně způsobená 
vlhkostí, jak vzlínáním či 
odstřikováním vody při deštích 
v soklových partiích, tak i zatékáním 
vody v horních partiích objektu.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Realizace 
 

Architektonické řešení objektu nebylo v rámci této 
akce měněno – byly provedeny lokální opravy 
omítek, celková obnova fasádního nátěru a 
architektonických prvků (římsy, profilace soklů lizén 
a okrasných štukových prvků), byla očištěna fasáda a 
odstraněny nesourodá místa.  
Součástí zakázky byla repase výplní a výměna 
okenních parapetů. V prostoru hlavního průčelí byla 
doplněna kamenná dlažba (původně keramická).  
Patky iónských sloupů byly očištěny od fasádního 
nátěru a byly ošetřeny hydrofobním přípravkem. 
Došlo k výměně venkovního osvětlení. 

 
 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Oprava fasády Restaurace Peřeje č. p. 20 v Klášterci nad Ohří 
Rejstříkové číslo ÚSKP – 46122/5-562 (památka evidována pod názvem Měšťanský dům 

Střelnice) 
 

Před realizací 
 

Popis a stav objektu: 
Jedná se o zděnou stavbu z kamene a cihel s kamennými 
zděnými základy. Konstrukce střechy je valbová, se dřevěným 
krovem. Střecha je krytá vláknocementovou střešní krytinou. 
Stropní konstrukce jsou nosníkové s vložkami nebo se 
železobetonovými průvlaky. Podlaha je keramická, u vchodu 
kamenná. Výplně oken tvoří dřevěná okna se skleněnými 
výplněmi. Výplně dveří – hlavní vchodové - jsou dřevěné 
s dřevěnými zárubněmi. 
(Zdroj:    Souhrnná   technická   zpráva, Robert Blanda, DiS., 
Děčín 2) 
 

                                                                                                                                                                                                 
Realizace 

 
Architektonické řešení nebylo v rámci této akce měněno. Byly 
provedeny lokální opravy omítek a celková obnova fasádního nátěru a 
architektonických prvků (římsy, profilace soklů lizén a okrasných 
štukových prvků). Byla očištěna fasáda a odstraněna nesourodá místa. 
Součástí zakázky byla i repase výplní, které byly specifikovány 
projektovou dokumentací. V prostoru hlavního průčelí byla opravena 
kamenná dlažba. Patky iónských sloupů byly očištěny a ošetřeny 
hydrofobním přípravkem. Bylo vyměněno venkovní osvětlení. 
Po mechanickém očištění povrchů kamenného zdiva suterénu 
jihovýchodní části fasády bylo nutné provedení vyrovnání nerovného 
povrchu kamenného zdiva, vyškrábání a zatření spár a doplnění 
cementových omítek pod salonkem.  
 
 
 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2021 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 
  

V roce 2021 nedošlo u žádného z objektů ke zrušení prohlášení za kulturní památku. 
 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2021 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 
 

Město Klášterec nad Ohří se v letošním roce pokusilo o  
uznání objektu pitného pavilónu s vyvěrajícím pramenem 

„Evženka“, na p. č. .1201/2, k. ú. Klášterec nad Ohří, 
který je umístěn v lázeňském areálu, aby bylo prohlášeno 

za kulturní památku. 
Dosud nepojmenovaný pramen „Evženka“ pojmenoval 
cukrovarník z Ústí nad Labem František Fieber po své 

manželce Eugenii v roce 1886, kdy jej koupil od 
zemědělce Josefa Fickera. F. Fieber vynaložil vysoké 

náklady na odborné podchycení a úpravu jímání a 
čerpání pramene. Nechal postavit potřebné budovy, 

především plnírnu (dnešní cukrárnu) a postavil pavilon 
přímo nad pramenem. 

 
 
 
 
 
 

 
Něco o samotném pitném pavilónu: 

Objekt pochází z 19. století, jedná se o hrázděný objekt obdélníkové depozice zakončený půlkruhovým 
výklenkem s valbovou střechou. 

V interiéru se nachází socha Eugenie a uprostřed objektu stojí dvě kamenné vázy, kde se čepuje pramen. Na 
stěnách nad oknem vystupuje štukový pás po celém obvodu. Pod okny se nacházejí zrcadla. Okna v hlavním 

prostoru jsou obdélníková dřevěná, dvě okna nacházející se ve výklenku jsou lomeně zakončená. 
 
 
 

http://www.klasterec.cz/
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• 05/2021 byla podána žádost o uznání tohoto objektu za kulturní památku, 
• 10/2021 bylo doručené oznámení o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku a výzva 

k seznámení   s podklady od Ministerstva kultury 
• 12/2021 jsme obdrželi Rozhodnutí od Ministerstva kultury, že prohlašuje „stáčírnu pramene Evženie“ 

za kulturní památku. 
 

 
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 
 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2021 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 

Město Klášterec nad Ohří nemá budovy v MPZ, které by byly v havarijním stavu. 
 
Vlastníci objektů, kteří se nacházejí v MPZ a nejsou  kulturními památkami, nemají možnost získat státní 
dotace na obnovu svých domů, i když podmínky pro obnovu dané nemovitosti jsou podobné podmínkám pro 
kulturní památky. 
Pro zachování   stavebně-historické a umělecké hodnoty objektů a pro kvalitní život místních obyvatel schválilo 
Zastupitelstvo města dotační program „Obnova nemovitostí  v Městské památkové zóně v Klášterci nad Ohří 
v letech 2021 – 2023“, čímž chce pomoci nejen majitelům objektů, ale také k zatraktivnění historické části 
města a k zachování historického odkazu pro budoucí generace viz níže. 
 
B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2021, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 
 
Zastupitelstvo města na svém 12. zasedání konaném dne 24. září 2020 schválilo Dotační program na „Obnovu 
nemovitostí v Městské památkové zóně v Klášterci nad Ohří v letech 2021 – 2023“ (Usn. č. 337/12/2020)  pro 
obnovu nemovitostí v MPZ, které nejsou v ústředním seznamu památek na 3 roky. 
Cílem tohoto programu je pomoci vlastníkům nemovitostí zachovat stavebně-historické, ale i umělecké hodnoty 
objektů a tím zvýšit a zatraktivnit historické centrum města Klášterce nad Ohří. 
Neinvestiční účelová dotace z výše uvedeného programu je určena pro fyzickou nebo právnickou osobu, která 
je vlastníkem nemovitosti – objektů, které nejsou evidovány jako kulturní památka, ale nachází se na území 
MPZ Klášterce nad Ohří. Dotační program se řídí schválenými pravidly a podmínkami pro poskytnutí dotace. 
V roce 2021 bylo podáno 9 žádostí o poskytnutí dotace, z toho tři žadatelé nesplnili podmínky žádosti. Ostatní 
žadatelé byly úspěšní a své finanční náklady a poskytnuté finanční prostředky vynaložily na opravy těchto 
objektů: 
 

• FO – k. ú. Klášterec nad Ohří, Zahradní č. p. 522 – Oprava střešního pláště za plechovou 
falcovanou krytinu v černé barvě,  

o celkové náklady opravy: 594.423,29 Kč, 
o výše poskytnuté dotace od Města Klášterec nad Ohří: 100.000 Kč, 

 
• FO – k. ú. Klášterec nad Ohří, Tyršova č. p. 137 – výměna vchodových dveří a garážových vrat, 

celkové náklady opravy: 124.775,00 Kč,  
o výše poskytnuté dotace od Města Klášterec nad Ohří: 62.387,00 Kč 

 
• FO – k. ú. Klášterec nad Ohří, Tyršova č. p. 138 – rekonstrukce fasády, nová střešní krytina, 

celkové náklady opravy: 215.000 Kč,  
o výše poskytnuté dotace od Města Klášterec nad Ohří: 100.000 Kč 

 
• FO – k. ú. Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše č. p. 185 – oprava 3 ks špaletových oken 

s předsklením ve variantě 22 mm 
o celkové náklady opravy: 35.809,00 Kč, 
o výše poskytnuté dotace od Města Klášterec nad Ohří: 17.905,00 Kč 

http://www.klasterec.cz/
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• FO – k. ú. Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše č. p. 92 – obnova fasády a poškozených částí 

omítky 
o celkové náklady opravy: 59.559,31 Kč 
o výše poskytnuté dotace od Města Klášterec nad Ohří: 29.780,00 Kč 

 
• FO – k. ú. Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše č. p. 92 – kompletní výměna střešní krytiny 

včetně klempířských prvků, okapů, svodů a 4 ks střešních oken 
o celkové náklady opravy: 376.170,78 Kč 
o výše poskytnuté dotace od Města Klášterec nad Ohří: 82.757,00 Kč 

        
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2021 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 
 

V roce 2021 nebyly demolovány žádné objekty v MPZ Klášterce nad Ohří. 
 

 
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2021. Uveďte významné akce, které byly v letech 2011 -
2021 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

V MPZ se nachází dva nejvýznamnější parky Klášterce nad Ohří – Zámecký park a Lázeňský park. 

Zámecký park je jako nedílná součást areálu zámku č. p. 1 evidovaný v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 42131/5-547.  
Je součástí MPZ Klášterec nad Ohří, prohlášené Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.09.1992.  
V soustavě ÚSES je veden jako biocentrum lokálního významu a je součástí vyhlášené Ptačí oblasti Doupovské 
hory.  
Zámecký park byl založen na principech anglického romantického parku ve druhé polovině 19. století a nachází 
se zde mnoho druhů dendrologicky cenných a unikátních dřevin. V zámeckém parku se nachází síť mlatových 
cest, které se pravidelně dosypávají pískem, opravují, škarpírují a odplevelují.  

• V prostoru před zámkem kolem kašny je nově vybudována historizující dlážděná plocha, 
zabraňující rozbahnění, kterým tato lokalita díky vysoké exponovanosti návštěvníky v minulosti trpěla. 
 

• Západně od zámku je vybudováno kamenné schodiště z lomového kamene umožňující přístup 
k říčním partiím.  
 

• Na východní straně jsou dva vstupy do zámeckého parku – jeden podél řeky a druhý, který vede do 
horní části nad skály parku. Vstup do horních partií východní části parku je umožněn nově 
obnoveným kamenným schodištěm.  
 

Při rekonstrukcích bylo vždy postupováno po dohodě se zástupci orgánů památkové péče a vždy byla snaha 
zachovat původní historické materiálové a tvarové řešení terénních schodů i parkových cest. Vzhledem k tomu, 
že park je součástí ptačí oblasti a roste v něm mnoho druhů dendrologicky cenných dřevin, není (s výjimkou 
předprostoru zámku) v parku veřejné osvětlení tak, aby nedocházelo k ovlivňování životního prostředí umělým 
světlem.  
Zámek a naproti zámku umístěná sala terrena jsou samostatně nasvíceny tzv. slavnostním osvětlením. 

V zámeckém parku je dostatečný počet laviček (téměř 4 desítky), nejvíce samozřejmě v okolí zámku. Lavičky 
jsou převážně dřevěné, bílé, s prohnutými opěradly, aby vhodně doplňovaly ráz parku.   

V parku probíhá pravidelná údržba veřejné zeleně, nejvíce vytížené travnaté plochy (okolí zámku) jsou 
v sezóně sekány 1 x 14 dnů (12 x ročně), méně exponované trávníky jsou sekány 1 x měsičně (6 x ročně). 
Jelikož se jedná o park anglického typu, jsou v parku i luční porosty obsahující kromě trav i vysoký podíl 
kvetoucích rostlin (kopretiny aj.), které se sekají 2 x ročně. Rovněž jsou v parku vysázené cibuloviny (narcisy 
aj.) a další květiny sloužící k ozvláštnění parku (např. sněženky, hvozdíky aj.). U kašny jsou vysazovány agáve, 
trvalky i jednoletky.  
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V roce 2021 byly opraveny některé cesty (obnova mlatového povrchu), byl vyčištěn přepad ze zámeckého 
rybníka zaústěný do slepého ramene řeky Ohře, proběhla pravidelná prořezávka stromů a proběhne náhradní 
výsadba za odumřelé dřeviny.  

Lázeňský park  se rozkládá na levém břehu řeky Ohře v jihozápadní části města Klášterce nad Ohří. Lázeňský 
park se dělí na 3 charakterově, stavebně i dle náročnosti na údržbu odlišné části: starý park, nový park a park 
střed. 
Ve starém parku se nachází nejvíce vzrostlých stromů, dále se tu kromě travnatého patra nachází keřové patro 
solitérních i skupinových výsadeb keřů. Výsadba keřů se nachází zejm. kolem obchvatové komunikace a dále 
také na protilehlém okraji parku, uvnitř parku se pak nachází solitérně vysázené různé druhy keřů. V této části 
se rovněž nachází vodní prvky - rybník a koryta vodních toků.  

Novým parkem se nazývá přední část parku, přes kterou prochází tzv. pěší promenáda, která je z obou stran 
lemována mladou výsadbou lip. Kolem parkoviště u nového objektu stáčírny jsou vysázeny okrasné třešně, 
stejně jako kolem parkoviště u tenisových kurtů. Další vzrostlé stromy lemují kruhový objezd u tenisového 
areálu, střed tohoto objezdu tvoří plocha zeleně tvořená kombinovanou výsadbou keřů, trav a letniček. Rovněž 
se v této části nachází různé záhony a keře, z největší části je však tato část tvořená travním patrem. 

Dominantou středové parku je rybníček a centrální odpočívadlo kruhového půdorysu se středovým záhonem. 
Na toto odpočívadlo navazuje rozárium se šlapákovou pěšinou. Prostor rozária je doplněn o vzrostlé stromy 
okrasných jabloní. Na celé ploše jsou založeny nové trávníky, které pokračují za tenisové kurty směrem na 
parkoviště. Park je doplněn menším množstvím kvetoucích opadavých keřů. Podél obslužné komunikace je 
vysázena alej javoru. V této části se nachází i pozůstatky starého porostu (vrby apod.). V lázeňském parku se 
nachází síť mlatových cest, které se pravidelně dosypávají pískem, opravují, škarpírují a odplevelují. 
V lázeňském parku jsou cesty osvětleny veřejným osvětlením. Lavičky jsou převážně dřevěné, hnědé a 
s opěradly, tak, aby vhodně doplňovaly ráz parku a byly pohodlné pro návštěvníky. V parku probíhá pravidelná 
údržba veřejné zeleně, veškeré travnaté plochy jsou v sezóně sekány cca 1 x 3 týdny (10 x ročně).  

V roce 2021 byly opraveny některé cesty (obnova mlatového povrchu), u nové stáčírny byl instalován servisní 
stojan na kola v rámci podpory cyklistiky, došlo ke kompletnímu vyčištění okrasného rybníčka v parku střed a k 
opravě přítoku drenážních vod, které rybník zásobují. Dále byly provedeny pravidelné prořezávky suchých 
větví.  

Na území MPZ se dále nachází hřbitov, na kterém probíhá rovněž pravidelná údržba zeleně (sekání trávy 7 x 
ročně, prořezávky dřevin, kácení dřevin po dohodě s orgány památkové péče atd.). Hřbitovní cesty jsou rovněž 
mlatové, případně jsou vysypány štěrkem v místech, kde je vyšší vlhkost. Na hřbitově se v roce 2021 budují 
nová kolumbária, došlo zde k úpravě nových ploch pro umístění urnových pomníků a chystá se projekt na 
rozšíření hřbitova. Lavičky jsou hnědé barvy s opěradly pro seniory a jsou rozmístěny rovnoměrně po celém 
hřbitově.  
Silnice v MPZ byly v roce 2021 zkontrolovány a došlo k opravě těch nejhorších děr a výtluků (ulice Zahradní, 
Kostelní aj.). V ulici Tyršova probíhá kompletní rekonstrukce povrchů.  
Mezi zámeckým a lázeňským parkem pak probíhá výstavba spojovací komunikace včetně míst pro dětské herní 
prvky, odpočívky. Tato komunikace zajistí bezpečný přechod mezi zámeckým a lázeňským parkem. Dojde zde 
k výsadbě květné louky, šeříků a cesta bude lemována levandulí. V MPZ byl dále na náměstí vybudován suchý 
záhon s nenáročnými, suchomilnými a odolnými druhy trav a květin.       

 
Rekapitulace akcí v MPZ:    

 r. 2012  
Výměna střešní krytiny na objektu restaurace Peřeje – 
Kyselka č. p. 20 
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 r. 2012  
Rekonstrukce střechy radnice 

 I. etapa 
 

 r. 2013 
Rekonstrukce střechy radnice  

II. etapa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 r. 2016 
Úprava hlavní přístupové komunikace u 
zámku 
 

 r. 2016 
Oprava dlažby a omítek zámku 
 

 r. 2016 
Oprava kašny u zámku 
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 r. 2017 

Parkové úpravy v okolí západní terasy zámku – schody 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

• r. 2017 
Oprava komunikace ul. Pod pivovarem 
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 r. 2018 

Parkoviště v ul. Zahradní 

 
 
 
 
 
 
 
 

 r. 2018 
Rekonstrukce chodníku v ul. Chomutovská  

a výměna sloupů veřejného osvětlení 
 

 
 

 r. 2018 
Výměna povrchu zámeckého nádvoří 
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 r. 2019 
Oprava terénního 
schodiště a cesty 
v zámeckém parku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 r. 2020 
Oprava ohradní zdi zámeckého parku 
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 r. 2020 
Restaurování sochy 
Merkura a Venuše 
 

 
 r. 2021 

Oprava povrchů komunikace 
v ul. Tyršova 
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 r. 2021 

Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská 
 

Touto realizací došlo k propojení ulice Pod Pivovarem a Chomutovská. Ul. Pod Pivovarem se dočkala 
důstojného napojení křižovatky na hlavní komunikaci procházející Kláštercem nad Ohří.  
Součástí stavebních úprav bylo vybudování  nového chodníku, parkoviště, veřejného osvětlení a odvodnění se 
dvěma vsakovacími studnami.  
 

 
 
 
 

 r. 2021 
Předprostor zámeckého parku 

 
V květnu 
letošního roku 
byla zahájena 
realizace dlouho 
připravovaného 
projektu a to 
úpravy prostoru 
před zámeckým 
parkem u 
klášterecké 
loděnice. 
Vzniklo zde 
místo pro 
odpočinek a 
volný čas.  
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Prostor bývalých zahrádek byl přetnut novou 
komunikací s odděleným pruhem  pro chodce a 
cyklisty. 
Cesta s žulovým povrchem vede od brány zámeckého 
parku po plynulém náspu. Po obou jejích stranách došlo 
k parkovým úpravám v podobě trvalých záhonů, 
okrasných keřů a mlatových ploch, které jsou doplněny 
solitérními valouny. Celý prostor je osazen lavičkami, 
odpočinkovými lehátky a stojanem na kola. 
Záměrem města je do budoucna místo doplnit o herní 
prvky a prolézačky. 

 
 

 
 
 

 
 

 r. 2021 
Kaple klášterecké Madony s Ježíškem z Agary a Ciboušova 

 
 
V prosinci 2021 byl odhalen venkovní oltář s průhledem do Kaple 
klášterecké Madony s Ježíškem z Agary a Ciboušova, jehož autorem 
je místní umělecký kovář a sochař Karel Meloun. Oltář se nachází 
v exteriéru domu sv. Josefa čp. 68 na náměstí Dr. E. Beneše 
v městské památkové zóně Klášterce nad Ohří. Kolemjdoucí mají 
možnost vidět sošku Madony s Ježíškem v interiéru kaple a propojit 
se s ní 24 hodin denně. Příležitost zapálit svíci pro všechny 
obyvatele dobré vůle naší planety. Kaple vznikla s podporou 
Oblastního muzea v Chomutově, manželů Beranových a 
NEDĚLNÍKŮ. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2021. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2011 - 2021 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
V roce 2021 v Klášterci nad Ohří naštěstí nebylo takové sucho, jaké v minulých letech trápilo tuto lokalitu. I 
přesto město v MPZ stále provádí intenzivní výměnu dřevin za odolnější a suchomilné. Letošní rok byl však 
bohužel ve znamení velké zimy a sněhové a mrazové kalamity v únoru, intenzivních dešťů na jaře a bleskové 
povodně v červenci 2021. Blesková povodeň zapříčiněná intenzivním spadem srážek, které následně způsobily 
vylití některých potoků, způsobila četné škody na území města vč. podemletí břehů, vyvrácení některých 
dřevin, škody na majetku nepočítaje. Je otázka nakolik je situace zapříčiněná dlouhodobými změnami klimatu a 
jak (a zda vůbec), se dá na tyto situace připravit.   
 

Co se týče ochrany území, stále probíhají jednání na vyhlášení CHKO Střední Poohří s MŽP, bohužel zatím 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


 
                                               nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 00261939, www.klasterec.cz  
 

 
18 

bezvýsledně. Zapojení dobrovolníků je na úrovni roku 2020, situaci navíc výrazně komplikuje koronavirová 
pandemie. Stále však některé občanské iniciativy a studenti základních a středních škol pomáhají po dohodě 
s městem s úklidem černých skládek a s dalšími projekty. Město motivuje dobrovolníky, poskytuje prostředky 
na úklid černých skládek (pytle, rukavice), zapojuje se do akcí typu Den Země, rozdává zdarma sáčky na psí 
exkrementy, má vybudovanou hustou síť s držáky na tyto sáčky po celém městě i v MPZ, kde se používají 
papírové pytlíky místo igelitových sáčků. Město je zapojeno do projektu ZmapujTo.cz, kde občané mohou 
hlásit černé skládky, rozbitý mobiliář, výtluky komunikací atp. 
Město se intenzivně snaží zapojit veřejnost do ochrany ŽP, a to např. podporou domácího kompostování (město 
půjčuje a následně odprodává zahradní kompostéry), město se snaží podporovat šetření vodou (je vyhlášen 
dotační program Klášterecká dešťovka, ze kterého lze čerpat dotace na pořízení nádrží na dešťovou vodu). 
V letošním roce se zkoumá možnost vyhlášení dalšího dotačního programu na podporu věrni kompostování. 
Díky ukončení provozu a modernizaci elektráren v okolí došlo ke snížení vypouštění tuhých znečišťujících 
látek a snížení dalších emisí. Problémem životního prostředí zůstávají lokální topeniště na pevná paliva, 
postupně dochází k výměně za vytápění ekologicky vhodnými palivy, například i zapojením do kotlíkových 
dotací, město poskytuje půjčky na pořízení ekologičtějších zdrojů vytápění (kotlů na plyn, biomasu, tepelných 
čerpadel).  

Důležitá je snaha snížit množství komunálního odpadu, a tak město motivuje občany k třídění odpadu. V 
posledních letech byly ve městě (i MPZ) umístěny nádoby na separování kovů a použitých potravinářských 
olejů a tuků. Velmi se osvědčilo umístění boxu na použité baterie na hřbitově. Město nabízí plastové 
omyvatelné tašky na tříděný odpad (plast, papír, sklo, kovy) za zvýhodněnou cenu. Město podporuje 
ekologickou výchovu, např. zapojením škol do separace odpadů (pilotní projekt - nádoby na separaci ve třídách 
ZŠ Krátká. 
 
 
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2021 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2011 - 2021 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 
 
Město Klášterec nad Ohří neprovozuje, s výjimkou veřejného osvětlení a oddílné dešťové kanalizace, žádné 
další sítě technické infrastruktury.  
V roce 2021 probíhá pasportizace dešťové kanalizace, opravují se šachty dešťové kanalizace, vyměňují se 
propadlá víka.  
V rámci veřejného osvětlení probíhá výměna stávajících svítidel za LED z důvodu úspory elektrické energie.     
 
 
 
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 
městský informační systém, naučné stezky atd.). 
 
D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2011     778         2021  741 
D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 
 

Město Klášterec nad Ohří má zřízena dvě informační centra. 
 

 
Jedno turistické informační centrum sídlí přímo 
v historickém jádru města pod budovu radnice na 
kláštereckém náměstí. Nabízí řadu služeb nejen pro 
návštěvníky a turisty, ale také pro místní obyvatele.  
Součástí infocentra je městská galerie Kryt, ve které se 
každý měsíc konají zajímavé výstavy. 
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Turistické informační centrum v budově radnice a galerie Kryt 
Sídlo: 
nám. Dr. E. Beneše 85 
431 51 Klášterec nad Ohří 
tel. č.: +420 474 359 687 
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz 

 
Otevírací doba 

Říjen - duben Pondělí - pátek 8:30 – 11:30 12:00 – 17:00 Svátky zavřeno 

 Sobota - neděle zavřeno zavřeno  

Květen - září Pondělí - pátek 8:30 – 11:30 12:00 – 17:00 Svátky otevřeno 

 Sobota - neděle 9:00 – 11:30 12:00 – 17:00  

 
 
Druhé informační centrum se nachází v lázeňském 
areálu v budově  pitného pavilonu  minerálních vod. 
 

 
 

  
Informační centrum a pitný pavilon v lázních Evženie 
Sídlo: 
Kyselka 104 
431 51 Klášterec nad Ohří 
tel. č: +420 474 721 387 
e-mail: stacirna@muklasterec.cz  

 
 

Otevírací doba 

Informační centrum a pitný pavilon v lázních Evženie: 

 Pondělí - neděle 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Pitný pavilon Evženie (vedle lázeňského domu)       

Říjen - březen Pátek - neděle  12:30 – 17:00 

Duben - září Pondělí - neděle 10:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

 
 
V rámci programu mystery shopping – kontroly z Asociace turistických informačních center ČR - je 
každoročně městské infocentrum na nejvyšších příčkách, co se týče kvality obsluhy a nabízených služeb. 
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Infocentrum spadá pod odbor komunikace a cestovního ruchu, který má na starosti publikační činnost, tvorbu 
knih a brožur. 
 
 

V rámci programu Turist Propag – přehlídky 
turisticko propagačních materiálů – byla v roce 
2019 oceněna publikace pro děti „Alíkovo velké 
dobrodružství“ (průvodce městem s plyšovým 
Alíkem).  
V roce 2020 na této celostátní soutěži v Lysé 
nad Labem získalo Město Klášterec nad Ohří 
v kategorii tištěných průvodců pro děti zlatou 
medaili za novou publikaci „Ztracen v Klášterci 
nad Ohří aneb Alíkovo velké dobrodružství.“ 

 
 
 

 
 

 
 

V turistickém informačním centru mají 
návštěvnici k dispozici (zdarma) různé 
propagační materiály o městě a okolí.  
K dispozici jsou letáčky s tím 
nejzajímavějším v našem městě, tipy 
na výlety nejen pro rodiny s dětmi. 

Najdete  zde i rozsáhlejší brožury o církevních 
památkách ve městě, mapy i cyklomapy, pohlednice 
města a okolí, magnety, omalovánky, pexesa, klasické 
dřevěné turistické známky, vizitky a jiné.  
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Nabídka dalších služeb pro návštěvníky: 

• Kopírování 
• Tisk 
• Skenování 
• Prodej vstupenek v síti Ticketportal 
• Czechpoint 
• Propagační materiály města a okolí 
• Mapy, průvodce, knihy 
• Sběratelské suvenýry pro turisty 
• Pohledy, poštovní známky 
• Přehled kulturních akcí města a okolí 
• Komentované prohlídky zámeckým parkem 
• DVD (např. DVD Tajemství 7 kaplí (dokument natočený o kaplích 7 bolestí P. Marie - hrané 

scény a proslovy odborníků např. Prof. Royt) 
 
 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2021 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 
 
Jak již bylo uvedeno, od prosince letošního roku 
máme novou kulturní památku, která místním 
obyvatelům nebude nijak neznámá. Jedná se o 
stáčírnu pramene Evženie a Kláštereckého 
pramene, která je veřejnosti přístupna po celý rok 
ve vymezeném časovém období. 
 
„Stáčírna pramene Evženie a Kláštereckého je 
součástí stejnojmenného lázeňského komplexu, 
který má již dnes trojici kulturních památek, a to 
Lázeňský dům Evženie, který byl dříve také 
plnírnou místní kyselky a dnešní Restaurace 
„Peřeje“, která bývala pavilonem – střelnicí 
v Lázních Evženie. V parku mezi těmito objekty je 
umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Tyto 
stávající památkové chráněné objekty jsou spolu se 
stáčírnou jádrem celých lázní. Památkové hodnoty 
tohoto drobného objektu stáčírny spočívají 
v jedinečném autentickém zachování celého 
objektu v téměř nezměněném stavu, tak, jak byl na 
konci 19. století postaven. Zachovala se socha 
pramene, obnoveny byly oba prameny, ze kterých 
se dnes stáčí oba prameny a také byla obnovena část pro jímání pramene. Proto je spolu s přilehlým parkem a 
kolonádou autentickým a nedělitelným celkem.  
Celý lázeňský areál je uzavřen ze severní a západní strany lázeňským parkem, promenádou a ve východní části 
uzavřen tokem řeky Ohře.“ 
 
ROZHODNUTÍ o prohlášení „stáčírny pramene Evženie“ za kulturní památku bylo vydané v Praze dne 
26.11.2021, č. j.: MK 75146/2021 OPP, sp. zn.: MK-S 6738/2021 OPP 
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D.4. 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 MPZ v Klášterci nad Ohří jsou dvě funkční informační centra  (na náměstí Dr. E. Beneše a v pitném areálu 
Lázní Evženie). 
 

 
 
V prostoru zámku, nádvoří a zámecké 
zahrady se konají různé společenské a 
kulturní akce jako jsou např.: svatební 
obřady, pravidelné Klášterecké hudební 
prameny s Jaroslavem Svěceným, ve 
dvouletých intervalech taneční letní 
festival Siraex, který je určen pro 
širokou veřejnost od dětiček po dospělé. 

 
 

 
V lázeňském areálu Lázní Evženie jsou pořádány velmi oblíbené Klášterecké 
promenády, které z důvodu vládních opatření ohledně nemoci COVID 19 byly již 
v loňském i letošním  roce přesunuty a pořádány v prostoru letního kina, které se 
mj.  nachází rovněž  v MPZ a v průběhu posledních let prošlo několika úpravami – 
v r. 2017 úprava cest, v r. 2018 rekonstrukce objektů, v r. 2020 jeviště a obsluhy a 
v r. 2021 oprava oplocení. 
 
 
 

 
 
D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  
Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 
na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  
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Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 
včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy. 
Odkaz na příslušné webové stránky. 

 
https://www.klasterec.cz/ 
 
https://www.klasterec.cz/mesto-a-urad/dotace/nemovitosti-obnova/ 
 
https://www.klasterec.cz/volny-cas/pamatky-a-muzea/ 
 
 
 
E. Společenský život 
 
E.1. 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 2021. 
 
Divadelní spolek KLAS – pravidelně pořádá několikrát do roka komentované a kostýmované 
prohlídky městské památkové zóny nazvané Tajemství klášterecké minulosti, v roce proběhly v 
červenci, srpnu a v září.  
 
 
 
E.2. 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.). 
 
 
Uskutečněné akce v roce 2021: 
 
Město nechalo z dronu udělat virtuální prohlídku nad městem, kde se snadno proletíte (nejen) 
nad historickým městem, můžete i „sletět“ dolů a prohlédnout si i interiéry například zámku či 
lázeňského parku. Můžete vidět zde: https://www.virtualtravel.cz/export/klasterec-nad-ohri/ 
 
Zámek otevřel okruh o středověku – Klášterecký zámek otevřel nový prohlídkový okruh věnovaný 
středověku a soudnictví města Klášterce nad Ohří. Jedná se o interaktivní typ expozice s možností 
osahat si vystavované předměty, zapojit čichové buňky a především svou fantazii. 
 
Komentované prohlídky zámeckého parku – každoročně se od jara do podzimu konají 
komentované prohlídky zámeckého parku, který je rozdělen do tří naučných okruhů. Průvodce 
František Kroupa poutavě návštěvníkům vypráví o vzácných dřevinách, historii parku a dalších 
zajímavostech. 
 
Komentované prohlídky obou kostelů – ve spolupráci se zámkem a s místní farností se již druhým 
rokem připravují komentované prohlídky barokních kostelů Panny Marie a Nejsvětější Trojice. 
 
Klášterecké hudební prameny – již 17. ročník hudebního festivalu s uměleckým ředitelem, 
houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným, se uskutečnil v první polovině července na 
kláštereckém zámku. Nabídl řadu koncertů různých žánrů se slavnými interprety i absolventy 
mistrovských kurzů, které v novogotickém zámku během festivalu vede právě Jaroslav Svěcený. 
 
Stavění májky a pietní akt – Mezi tradiční akce také patří stavění májky jako symbolu jara na 
kláštereckém náměstí. V květnu a v říjnu se také na místním hřbitově koná pietní akt ke Dni vítězství 
a k výročí vzniku České republiky. 
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Dny evropského dědictví - město Klášterec nad Ohří si připravilo čtyři akce během dvou víkendů, 
komentované prohlídky zřícenin obou nedalekých hradů, netradiční prohlídku Sedmi bolestí Panny 
Marie a křest nové publikace o místních kostelech. 
 
12.9. - Komentovaná prohlídka hradu Šumburk ve 13:00 a 15:00 hodin, možnost opečení vlastních 
špekáčků  
18.9. - Netradiční prohlídka barokní památky Sedm bolestí Panny Marie v 9:00 a v 10:30 hodin  
18.9. - Komentovaná prohlídka hradu Lestkov neboli Egerberk od 13:00 a 15:00 hodin, možnost 
opečení vlastních špekáčků  
19.9. - Křest publikace Klášterec barokní v 10:00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice, mše svatá, 
prohlídka kostela 

     
Komentované prohlídky zmíněných památek se konaly také mimo Dny evropského dědictví v srpnu. 
 
 
Klášterecké promenády – Vždy druhou sobotu v měsíci se konají městské slavnosti, které již dlouhé 
roky oslavují regeneraci náměstí a městské památkové zóny. Nyní se konají v areálu letního kina, 
přináší bohatý kulturní program, ukázku řemesel, stánkový prodej, atrakce pro děti. 
 
Nová publikace Klášterec barokní – U příležitosti významného výročí obou kláštereckých kostelů 
vydal odbor komunikace a cestovního ruchu novou publikaci nazvanou Klášterec barokní. Pojednává 
o historii obou kostelích a podrobně čtenáře seznamuje s jednotlivými prvky na exteriéru i v interiéru 
těchto svatostánků. Publikace byla pokřtěna v rámci Dnů evropského dědictví a je k zakoupení 
v turistickém informačním centru pod radnicí. 
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Masopustní soutěž – Na letošní rok byl naplánován masopustní průvod pro širokou veřejnost. 
Každoročně se zde koná masopustní průvod mateřských škol. Jelikož z důvodu vládních opatření 
nebylo možné akci realizovat, vyhlásili jsme masopustní soutěž – děti nám zasílali fotografie 
v maskách, přičemž se nechali zvěčnit v našem historickém centru města. 

 
 
Fotosoutěž pro zamilované páry – I máj patřil focení v našem historickém městě, vyhlásili jsme 
soutěž o nejkrásnější polibek pod rozkvetlým stromem. Zvítězili manželé Chalupníčkovi, kteří se 
zvěčnili pod rozkvetlou magnolií u našeho zámku. Výhrou byl romantický večer na zámecké věži, 
během kterého si užili i první koncert Jaroslava Svěceného v rámci Kláštereckých hudebních 
pramenů. 

 
 
Běh míru a vyhlášení Stromu míru – V srpnu se prostor před barokním letohrádkem stal dějištěm 
mezinárodního běhu míru. Běžci přítomné děti a dospělé seznámili s poselstvím běhu, pak 
pokračovali na náměstí, kde naši lípu vyhlásili Stromem míru. 
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Rozsvícení vánočního stromu – Tradiční akce se koná vždy první adventní neděli. Již třetím rokem 
město vánoční slavnosti pořádá v zámeckém parku, kde je ozdoben živý vzrostlý strom, aby 
nedocházelo ke zbytečnému každoročnímu kácení stromů. Rozsvícení vánočního stromu a následný 
ohňostroj je spojen s hudebním programem, ukázkou tradičních řemesel. V roce 2021 omezeno o 
vánoční trhy. 

 
 
Tradiční akce, avšak z důvodu pandemie v roce 2021 neuskutečněné: 
 
Klášterecká kometa – každoroční akce gymnázia a střední odborné školy, farnosti, zámku a města 
Klášterce nad Ohří konaná vždy 6. ledna k ukončení vánočních svátků – pouť se stovkami lidí se 
svítící kometou prochází městem do jeho historické části, kde proběhne divadelní představení v 
kostele Nejsvětější Trojice. 

 
 
Velikonoce na zámku – vždy o velikonoční neděli se na zámku a v zámeckém parku konají slavnosti 
s pletením pomlázek a kulturním svátečním programem pro děti i dospělé. 
 
Zahájení turistické sezóny – tradiční akce 8. května na zámku a v jeho okolí, hudební a divadelní 
program pro děti i dospělé. 
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E.3. 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 2021 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 
 
 
 
 
 
 
F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2021 
 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2021 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 
Rozpočet  Počet      akcí Kč 

(tis.) Poznámka 

Celkem na území obce /města 2 800  
Z toho na území MPR nebo MPZ 2 800  
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území 
MPR nebo MPZ) 

   

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 
Prahy, na  obnově  památek v roce 2021 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

2 741 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 
s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy 
připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021, která byla přílohou Anketního 
dotazníku na rok 2021. 

Akce Kč (tis.) 
• Lázně Eugenie – pavilon bývalé plnírny č. p. 104  

(rejstř. č. ÚSKP 28244/5-563) 
 

115 
Obnova vnějšího pláště – oprava fasády vč. nátěrů, klempířských a truhlářských prvků a 
výměna dlažby na jižní a východní straně a další související práce 
  

• Lázně Eugenie – pavilon bývalé střelnice č. p. 20  
(rejstř. č. ÚSKP 46122/5-562) 

404 

Obnova vnějšího pláště – oprava fasády vč. nátěrů, klempířských a truhlářských prvku a 
výměna dlažby na balkoně a další související práce 
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F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2021 o finanční prostředky 
z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 
   
   
   
 
G. Koncepční příprava regenerace 
 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz,/. 

 
Název: Územní plán Klášterce nad Ohří 
Pořizovatel:  Městský úřad, odbor stavebního úřadu a územního plánování v Klášterci nad Ohří v souladu s § 
165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavením řádu ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) 
Zpracovatel: Ing. arch. Ladislav Komrska 
Vydán: Zastupitelstvem města, usnesení č.: 674/25/2018 ze dne 22.02.2018, s účinností od: 15.03.2018 
Změna č. 1 územního plánu : schválena Zastupitelstvem města, usnesení č.: 387/13/2020 ze dne 26.11.2020, 
s účinností: od 22.12.2020. 
 
Do uvedeného územního plánu, včetně jeho dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 
165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního 
plánování. 
 

Uvedený územní plán bez dokladové dokumentace je dále uložen na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu a na Městském úřadu Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče. 
 
https://www.klasterec.cz/projekty/uzemni-plan/uzemni-plan-a-jeho-zmeny/ 
 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum 
schválení zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany 
MPR nebo MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů/. Stav rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 
Název: Regulační plán památkové zóny Klášterec nad Ohří 
Pořizovatel: Městský úřad, odbor stavebního úřadu a územního plánování v Klášterci nad Ohří v souladu s § 
165 odst. 3) zákona č. 183/2006/Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) 
Schválen: 07.12.2000, usnesení č.: 155/2020 
Změna č. 1 regulačního plánu: schválena Zastupitelstvem města, usnesení č.: 1588/16/2008 ze dne 
11.09.2008, s účinností od: 14.10.2008 
Změna č. 2 regulačního plánu: schválena Zastupitelstvem města, usnesení č.: 539/16/2012 ze dne 
18.02.2012, s účinností od: 08.01.2013  
 
Do vydaného Regulačního plánu památkové zóny Klášterec nad Ohří, Změny č. 1 a Změny č. 2 včetně jeho 
dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu 
Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování. 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
https://www.klasterec.cz/projekty/uzemni-plan/uzemni-plan-a-jeho-zmeny/
http://www.uur.cz/
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Uvedený Regulační plán památkové zóny Klášterec nad Ohří, Změna č. 1 a Změna č. 2 bez dokladové 
dokumentace je dále uložen/uložena na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování 
a stavebního řádu a na Městském úřadu Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové 
péče. 
https://www.klasterec.cz/projekty/uzemni-plan/regulacni-plan/  
 
G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum 

jeho poslední aktualizace). 
 
Program regenerace MPR a MPZ „Program regenerace Městské památkové zóny Klášterec nad Ohří 2020 – 
2030“ byl aktualizovaný a schválený dne 10.12.2020 na konaném zasedání Zastupitelstva města Klášterce 
nad Ohří na období do roku 2030. 
 
G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané 
při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 
Strategický  plán rozvoje města Klášterec nad Ohří 2016 –2023 

• dokument zpracovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 
• strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří byl přijat Zastupitelstvem města 06/2016 a je 

platný do r. 2023 
Jde o jeden ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj města v 
dlouhodobém časovém horizontu 8 let. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě 
dohody všech zapojených aktérů rozvoje města 

 
Cyklogenerel města Klášterec nad Ohří 2016 

•  dokument zpracoval Ing. arch. Tomáš Cach 
 
 

Dotační program Obnova nemovitostí v Městské památkové zóně v Klášterci nad Ohří v letech 2021-
2023 

•  program vyhlásilo Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří 09/2020 
 
https://www.klasterec.cz/dokumenty/strategicke-plany-a-koncepce/ - odkaz na strategické dokumenty 
 
 
 
 
 
 
H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 
funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 
obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  
 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 
veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  
 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 
a) na obnovu kulturních památek,  
b) na opravu nepamátkových objektů. 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.klasterec.cz/projekty/uzemni-plan/regulacni-plan/
https://www.klasterec.cz/dokumenty/strategicke-plany-a-koncepce/
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Město Klášterec nad 
Ohří věnuje pozornost 
obnově památek a 
regeneraci městské 
památkové zóny. 
Zlepšení památkové 
péče napomáhá i 
komise pro 
strategický rozvoj a 
památkovou péči, 
zřízená Radou města 
Klášterce nad Ohří. 
Území městské 
památkové zóny má 
z velké části 
zachovalou 
středověkou strukturu.  
 
 

Historické centrum města je oddělené od moderní zástavby hlavním silničním tahem Ústí nad Labem – Karlovy 
Vary, tudíž není zcela navštěvované místními obyvateli. Avšak na druhou stranu je hojně navštěvované 
tuzemskými i zahraničními turisty a návštěvníky, kteří klid v historickém centru města a celkový vzhled této 
lokality obdivují a rádi se sem vracejí.  
 
Veřejné prostranství v historickém jádru je upravené, zeleně je mnoho díky rozlehlému anglickému zámeckému 
parku a navazující lázeňské zóně. V současné době vedení města jedná se strategickým partnerem Lázněmi 
Jeseník o budoucí spolupráci a rozvoji lázeňského areálu v městské památkové zóně. Tím se zvýší úroveň 
města, atraktivita pro návštěvníky i postavení podnikatelské sféry ve městě, zejména v oblasti služeb, kultury, 
cestovního ruchu apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:   Ing. Štefan Drozd – starosta města        Datum:      ………………….  2021           

 

Podpis:      ……………………… 

 
 
 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Doplňující informace 
 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 
památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   
 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 
MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 
- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  
 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2021. Přihlášku zašlete v elektronické 
podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 
rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 
- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 
 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 
 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 
 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 
každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 
- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 
nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2021. 

 
-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 
město/obec.  

 

http://www.klasterec.cz/
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
mailto:info@shscms.cz
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