
ŽATEC

ŽivoT v pAmáTkáCh

Královské město Žatec patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. 
První písemná zmínka pochází z roku 1004. Vznik vrcholně středově-
kého města završila listina z roku 1265, jíž král Přemysl Otakar II. udě-
lil Žatci významná privilegia. V 15. století patřil Žatec k významným 
oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod jeho hradbami pora-
žena vojska II. křížové výpravy. Do roku 1850 byl Žatec sídlem kraje 
a následně okresního hejtmanství. Historický střed města, prohlášený 
v roce 1961 památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb 
a rozmanitost slohů od doby románské po secesi. 

Nejznámější značky českých a zahraničních piv by nemohly bez 
Žateckého chmele. Žatecký chmel je fenomén, který ovlivňoval historii 
regionu po více než 800 let a svou kvalitou a specifičností si vysloužil 
renomé po celém světě. Tradice chmelařství a pivovarnictví dala vznik-
nout celé čtvrti centra města, kde se zpracovával a skladoval chmel. 
Zóna technických památek chmelařství byla v roce 2003 prohlášena 
městskou památkovou zónou. 

ZáklAdní ChArAkTErisTiky 
progrAmu rEgEnErACE

Počet obyvatel města .................................18 866 (k 1. 12. 2018)
Z toho počet v MPR .....................................3 430 (k 1. 12. 2018)
Rozloha MPR .........................................17,5 ha (+ 23,5 ha MPZ)
Počet zapsaných kulturních památek v MPR a MPZ ................142 

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace 
2018 – celkem 2 711 000, z toho:
– příspěvek z Programu .............................................. 640 000 Kč
–  příspěvek města vlastníkům ..................................... 162 000 Kč 
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) ... 1 909 000 Kč 

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku  
z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd)
od roku vzniku Programu .............................................400 mil. Kč
Přihlášení k Programu od roku ..............................................1993

Příklady významných akcí: 
– obnova fasády domu č. p. 49
– celková revitalizace domu č. p. 52 – Městská knihovna v Žatci, 
– oprava střechy, fasády, pavlače – severní strana domu č. p. 209 

příklAdy obnovy
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