
horní SLAVKoV

PříKLAdy obnoVy

ŽiVot V PAmátKách

Město Horní Slavkov leží uprostřed lázeňského trojúhelníku mezi měs-
ty Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v severní polovi-
ně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Toto území je významné 
svými bohatými surovinovými zdroji, prameny minerálních vod a roz-
sáhlými lesními porosty.

První písemná zmínka o obci, jako o hornické osadě pochází z po-
čátku 13. století. Z té se kolem roku 1335 vyvinulo městečko pojme-
nované po Slávkovi z Rýzmburka a byl přidán přívlastek „horní“ sym-
bolizující hornictví. Za vlády Pluhů z Rabštějna v letech 1494–1547 
se Horní Slavkov řadil k největším horním městům. Počátkem 17. stol. 
nastal trvalý úpadek těžby. Koncem 18. stol. se zde začal vyrábět první 
český porcelán. Porcelánka v Horním Slavkově koncem 19. stol. pro-
slavila město u nás i ve světě. V současnosti je již porcelánka uzavře-
na a výroba porcelánu zastavena.

Historické jádro města bylo v 50. letech 20. století vyhlášeno měst-
skou památkovou rezervací. I přes to došlo k jeho velké devastaci a tím 
ke zrušení městské památkové rezervace. V současné době jsou zbylé 
památky chráněny formou městské památkové zóny a město je živým 
centrem turistického regionu v srdci Slavkovského lesa.

ZáKLAdní chArAKteriStiKy 
ProgrAmu regenerAce

Počet obyvatel města ....................................................... 5 475
Z toho počet v MPZ ............................................................. 348
Rozloha MPZ .....................................................................29 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPZ ......................... 18

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace 
2018 – celkem z toho:
– příspěvek z Programu ........................................... 129 000 Kč
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) .... 277 870 Kč 

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku  
z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd.)
od roku vzniku Programu ........................................ 83,5 mil. Kč
Přihlášení k Programu od roku .......................................... 1995

Příklady významných akcí: 
–  postupná celková obnova kostela sv. Jiří dle projektu  

„Revitalizace areálu kostela sv. Jiří“
–  obnova objektu Základní umělecké školy č.p. 214
–  Pluhův dům č.p. 497 – dokončení obnovy objektu pro účely ZUŠ
–  oprava chodníku u komunikace II/209, autobusové zastávky  

nám. Republiky, ul. Ležnická 
–  veřejné osvětlení – rekonstrukce a doplnění soustavy  

veřejného osvětlení v ul. Ležnická, Dolní Příkopy, Nové město 
a nám. Republiky


