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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 2020 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková zóna Žlutice 
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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 2020, doplněnou fotodokumentací. 

Hranice památkové zóny začíná v prostoru tvrziště "Mazanec" obíhá po 
hranicích p. č. 3279/5, 3279/1, 2, přechází k ulici Karlovarské, vede po ní až k p. č. 
325/6 a dál prochází po hranicích p. č. 325/6, 200, 325/1, 323, 318 k ulici Na 
příkopech, se kterou obíhá celé historické město po východní, jižní a západní straně 
až k zámeckému areálu. Pokračuje uličkou p. č. 3296/1 podél jižní strany 
zámeckého ohrazení a dále směřuje na sever podél zámecké zdi až k tvrzišti 
"Mazanec", kde se hranice uzavírá. 

 
Katastrální území spadající pod město Žlutice náleží: 
k.ú. Knínice u Žlutic 
k.ú. Mlyňany (zaniklá obec) 
k.ú. Protivec u Žlutic 
k.ú. Ratiboř u Žlutic 
k.ú. Skoky u Žlutic (obec v podstatě zaniklá) 
k.ú. Verušice 
k.ú. Veselov 
k.ú. Vladořice 
k.ú. Záhořice 
k.ú. Žlutice 
 

 
 

Město Žlutice připravuje v současné době aktualizaci Programu regenerace, 
současný je platný do konce roku 2020. Tento dokument, pro který jsou podkladem 
výsledky pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Žlutice, je důležitou součástí života 
města. Pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny Žlutice byla 
sestavena tak, aby svojí činností dohlížela a řídila nejen obnovu kulturních památek 
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na území městské památkové zóny Žlutice, ale aby především radila jakým 
způsobem přistupovat k obnově historických objektů v kontextu s celým městem a 
veřejným prostorem. Zastoupení této komise je různorodé a obsáhlo všechny 
oblasti a instituce, kterých se daná problematika týká tak, aby byla zajištěna práce 
skupiny po odborné stránce. Jejími členy jsou zástupci samosprávy i státní správy i 
obyvatel města a blízkého okolí a vlastníků nemovitostí.   

Město Žlutice je velmi významným centrem historie v rámci Karlovarského 
kraje. Disponuje také jedním z největších potenciálů v oblasti cestovního ruchu, 
kulturního, společenského a sportovního významu.  

 

 

 

V chápání nutnosti využívání potenciálu, který se naskýtá při obnově 
zastaralých či nefunkčních prostor města, došlo k velmi výraznému posunu 
převážně v posledních pěti letech. Vzhledem k tomu, že Program regenerace, který 
byl v rámci strategických dokumentů vytvořen i ve Žluticích, mohlo město Žlutice 
stanovit nové velmi významné cíle, které budou naplněny pouze za spolupráce 
města s obyvateli Žlutic. Samotný program regenerace se stal při naplňování 
veřejného zájmu, ruku v ruce se zájmem jednotlivých obyvatel, nesmírně důležitým 
dokumentem. V oblasti památkové péče se podařilo městu Žlutice navázat velmi 
cennou a dlouhá léta nedařící se spolupráci s veřejností, potažmo se 
soukromými vlastníky ať už kulturních památek nebo historicky a architektonicky 
cenných objektů. Za přispění dotačních titulů se daří opravovat a obnovovat cenné 
historické budovy, které chátraly i několik let, a to z důvodu buď nevyřešených 
majetkových vztahů nebo nedostatku finančních prostředků či neochotě vlastníků 
spolupracovat. Pokud se dnes procházíme památkovou zónou a srovnáme situaci 
před několika lety a dnes, je na první pohled patrná změna. Příjemné prostředí, 
skýtající odpočinkové zóny pro své obyvatele a množství turistů, které město 
navštěvují každým rokem, je pro město nyní typické. Pokud městu a jejím 
obyvatelům, spolu s nenahraditelnými spolky, vydrží energie a cíle, povede to   ke 
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zlepšení situace, nejen ve městě, ale i v nejbližším okolí k ochraně 
nenahraditelného architektonického dědictví, což pochopili nejen zástupci města, 
ale především i vlastníci jednotlivých památkově chráněných objektů.  

 
Město pravidelně organizuje různé akce v oblasti kultury či sportu nebo se na 

nich finančně podílí. Tradičně jsou ve městě pořádány koncerty, divadelní 
představení, různá sportovní klání, zábavné pořady, velikonoční a vánoční akce.   

V centru města, v prostoru památkové zóny byla přijata opatření, která vedla 
ke zklidnění dopravy. Ve městě je pravidelně věnována péče o čistotu prostor a 
městskou zeleň.  
 

Město se v roce 2020 rovněž jako, i v jiných letech, podílelo na obnově 
nemovitých kulturních památek ve vlastnictví soukromých osob a církví. Z Programu 
regenerace městských památkových zón byla provedena částečná obnova na 
kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Žlutice. Kostel je velkou dominantou spodní části památkové zóny města. Již 
několik let dochází k obnově budovy radnice a muzea.  

Město Žlutice se stará již dlouhodobě nejen o kulturní památky, ale i území 
městské památkové zóny, která obsahuje i další objekty a veřejná prostranství. 

Město vyvíjí snahu i v oblasti získávání prostředků z EU i z jiných dotačních 
titulů na obnovu památek, veřejných prostranství a dalších objektů v MPZ i mimo ní 
ku prospěchu svých občanů.  

Městu se daří prohlubovat spolupráci s neziskovými organizacemi a spolky, 
se kterými spolupracuje právě při obnově různých drobných architektonicky cenných 
objektů.  

Při pořádání některých akcí je vytvořena spolupráce i s místními školami 
občany, spolky, sponzory a různými partnery. Snaha o zapojení všech občanů do 
organizace akcí je potvrzena zvýšeným zájmem o dění ve městě a zvyšujícím se 
patriotismem.   

Město Karlovy Vary se přihlásilo do soutěže po opravdu dlouholeté 
přestávce. Ve vypracování koncepce památkové péče urazilo obrovský kus cesty.  

Cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace MPZ by mělo město Žlutice 
získat právě proto, že se mu daří naplňovat cíle, které si stanovilo ve svém 
Programu regenerace. Důležitějším atributem je však fakt, že se mu toto daří pouze 
za přispění a vzájemné spolupráce všech zapojených jednotlivců a spolků. 
V poslední době dochází ve městě ke skutečné regeneraci života ve Žluticích. Není 
ani tak důležité vytvořit perfektní památkovou zónu s opravenými objekty dle všech 
památkových principů tak, aby byly veškeré úřady spokojeny, ale vytvořit ve městě 
příjemné místo pro život.    

 
 

 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  

 
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo 

MPZ v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na území MPZ se nachází 19 nemovitých kulturních památek: 
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• historické podzemí 
 

 
 
 
• kostel sv. Petra a Pavla  
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• kaple sv. Šebestiána  
 

 
 
 

 
• socha sv. Barbory (Alžběty) 
 
• sloup se sousoším Nejsvětější Trojice 
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• kašna na Velkém náměstí 

 
 
• kašna na Malém náměstí 
 
• muzeum Velké náměstí č. p. 1 

 
 
 

• deska z Chyšské brány na domě Hradební č. p. 42 
• měšťanský dům Hradební č. p. 51 
• měšťanský dům Hradební č. p. 53 
• měšťanský dům Karlovarská č. p. 67 
• měšťanský dům Velké náměstí č. p. 70 
• fara Dukelských hrdinů č. p. 97 
• měšťanský dům Velké náměstí č. p. 142 
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• radnice Velké náměstí č. p. 144 

 
 

• zřícenina a archeologické stopy zámku 
• Kokořovský dvůr Karlovarská č. p. 160 
• deska z Paví brány na domě Karlovarská č. p. 299 

 zámecká brána 

 
 
 

Městská památková zóna má rozlohu 23 hektarů. Výška radniční věže je 22 metrů, 
západní věž kostela sv. Petra a Pavla je vysoká 34 metrů a sloup Nejsvětější Trojice 
měří 13 metrů. 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Kokořovský dvůr 
Vodní brána (torzo) 
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Jižní hradební bašta 
Zámek a zámecká zahrada (torzo) 
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 
Měšťanský dům Karlovarská č. p. 67 
 
 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se 

stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Kaple sv. Šebestiána – byla opravena střecha kaple, včetně fasády a mříže 

 
 
 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

 

žádné 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, 

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

 

žádné 

 

 

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 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

Kokořovský dvůr – dlouholetá nespolupráce vlastníka – vlastník je cizí státní 
příslušník bez jasného trvalého pobytu - nekontaktní 
 
B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Městský dům Obránců míru 261- byl opraven jako bytový dům pro občanské bydlení 
– opravena fasáda, střecha 
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B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

žádné 
 

 

 

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 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 

2010-2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

 
 
 
Dopravní infrastruktura v MPZ 
 
Křižovatka 
největší křižovatkou a hlavní tepnou města Žlutice je křižovatka na spodním okraji 
památkové zóny. V nedávné době byla křižovatka včetně povrchu rekonstruována.  
 
Komunikace v MPZ 
Souběžně s výměnou inženýrských síti dochází postupně k doplňování a opravám 
dlažby či živičného povrchu. Postupně jsou komunikace opravovány nebo měněny. 
Většina komunikací na území MPZ má povrch z kamenné dlažby, chodníky jsou 
nejčastěji kryty kamennou dlažbou v havarijním stavu a živičným povrchem. Výjimku 
tvoří Purkyňova ulice a části ulic Obránců míru a Zámecká v sídlištní zástavbě 
západně od Velkého náměstí. Povrchy komunikací s jedinou výjimkou vyžadují 
zásadní obnovu. 
Veřejné osvětlení a městský mobiliář nejsou na území MPZ řešeny koncepčně a 
jednotně. Zvláště neuspořádaně působí situace na Velkém náměstí (zídky, 
nepřístupná zeleň charakteru kleče a živých plotů, různé odpadkové koše a 
květináče apod.) Zde je velký potenciál k obnově veřejného prostoru. 
 
Dopravní systémy 
Na území města Žlutice je několik přetížených míst dopravou. Vzhledem k tomu, že 
centrum území a centrální část památkové zóny, náměstí, byla v minulosti dopravou 
přetížena, byla věnována velká pozornost zklidnění dopravy v této části města. 
Úpravou došlo k zvýšení bezpečnosti korzujících občanů města a cizích návštěvníků.  
Na území MPZ Žlutice chybí přístupné plochy kvalitní veřejné zeleně. Mezi 
potenciální pobytové lokality parkového charakteru patří především území bývalé 
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zámecké zahrady, tvrziště Mazanec a parkánů pod kostelem sv. Petra a Pavla. 
Všechna zmíněná území jsou ovšem veřejnosti běžně nepřístupná. V doteku 
s územím MPZ je také údolní niva řeky Střely, údolí Pastuší žleb východně od 
městského jádra a lesní porost s cestou ke kostelu sv. Mikuláše ležící západně. 
Všechna uvedená místa mají potenciál stát se odpočinkovým zázemím pro obyvatele 
a návštěvníky městského jádra. Na území MPZ rostou památné stromy Žlutický dub 
(v areálu kostela sv. Petra a Pavla) a Jakoubkova lípa (v areálu tvrziště Mazanec). 
V roce 2020 došlo k dílčímu zlepšení stavu nadzemní části veřejného osvětlení 
(stožáry a svítidla). 
 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, 

které byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, 

působení neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Významnou závadou životního prostředí v centru města je zanedbaný stav veřejné 
zeleně (např. přerostlé dřeviny nebo bariérové živé ploty na Velkém náměstí) a dále 
nedořešená koncepce estetického a dostupného rozmístění odpadových nádob 
(například formou podzemních kontejnerů). Problémem je také nevhodné umístění 
areálu technických služeb včetně sběrného dvora odpadů na území uvnitř městských 
hradeb. Potenciální parkové plochy (zejména zámecká zahrada) postrádají 
krajinářskou koncepci a zpřístupnění pro veřejnost včetně odpovídajícího zázemí a 
údržby. 
Městský úřad Žlutice bezplatně distribuuje tašky pro třídění odpadů, každoročně se 
ve spolupráci Střední lesnické školy Žlutice, Základní školy a základní umělecké 
školy Žlutice a ZO ČSOP Alter Meles koná lokální forma akce Ukliďme Česko. 
 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

V oblasti zásobování pitnou vodou je páteří zásobování skupinový vodovod Žlutice. 
Zdrojem pitné vody je dvoustupňová úpravna s odběrem surové vody z nádrže 
Žlutice. Kapacita zdroje i zásobních řadů pokrývá s rezervou současné potřeby. 
Žlutice mají vybudovanou souvislou jednotnou kanalizaci, zakončenou centrální 
mechanicko-biologickou ČOV s projektovanou kapacitou 3 500 obyvatel. Odvodnění 
Žlutic je zajišťováno zejména Střelou a jejím levostranným bezejmenným přítokem, 
dále jednotnou kanalizací, dešťovou kanalizací u panelových domů nad ČOV, 
příkopy a terénními prohlubněmi. 
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Řešené území je zásobováno elektrickou energií z rozvodny v Toužimi 
prostřednictvím venkovního vedení 22 kV. 
 
Na území města se nenachází zařízení rozvodu plynu. Výjimku tvoří zástavba 
sídlištního charakteru (na území MPZ lokalita Mlýnská), kde je u bytových jednotek 
využíván propan – butan pro účely vaření. Územní plán města navrhuje využití 
zemního plynu z navrhovaného vysokotlakého plynovodu DN 100 Toužim – Bochov 
odbočkou v Dlouhé Vsi a pokračujícím přes Žlutice do Chyší. 
 
Vytápění je zajišťováno téměř výhradně s využitím tuhých paliv, ať již spalováním 
v lokálních spotřebičích, tak i systémech ústředního a etážového vytápění. Elektrická 
energie je využívána pouze v malém rozsahu u bytového fondu a občanské 
vybavenosti. Na území jádra města je vybudována soustava dálkového vytápění 
z výtopny spalující biomasu v Mlýnské ulici. 
 
Telekomunikace využívají dostatečně kapacitní digitální technologii s řídící ústřednou 
v Karlových Varech a tranzitní ústřednou v Plzni. 
 
Tuhý komunální odpad je odvážen ke zneškodnění na skládku Vrbička na 
Podbořansku. Odpad k recyklaci se sbírá do speciálních nádob rozmístěných i na 
území MPZ Žlutice. Nebezpečný odpad je možné částečně odevzdat do sběrného 
dvora v Hradební ulici. 
 
Velká část technické infrastruktury na území MPZ Žlutice je již zastaralá a technicky 
dožilá a vyžaduje rekonstrukci. 
 
 

 

 

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. 

                2010 Cca 500 obyvatel   2020  Cca 500 obyvatel 
D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

 

Infocentrum je v současné době zřízeno na náměstí v Galerii, společně s knihovnou. 

Návštěvníci zde dostanou informace o městě, jeho historii, pamětihodnostech a 

místech, které mohou navštívit a neměli by je minout. V infocentru jsou k dispozici i 

propagační materiály města.  

V současné době již byla pro rok 2021 přidělena dotace z IROPu na projekt Centrum 

žlutického kancionálu, 17 mil. Kč, které se buduje v muzeu na náměstí. Bude spojen 

radniční blok s muzeem, kde vznikne nová knihovna a informační centrum s 

rozšířením služeb pro občany. 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

Žádné, ale v současné době je rekonstruováno a obnovováno muzeum, které je 
umístěno na horní části náměstí. Muzeum bude provozováno městem Žlutice. 
 

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). 

 

 Městský úřad Žlutice – bez změny 

 Infocentrum Žlutice – bez změny 

 Muzeum Žlutice – obnova šatlavy – přírůstek 
 

 Muzeum Žlutice - nově upraveno lapidárium ve sklepení pod muzeem – 
přírůstek 
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 Pekelné sklepy Žlutice – bez změny 

 Kulturní dům Žlutice – bez změny 

 Knihovna Žlutice – bez změny 

 Policie ČR Žlutice – bez změny 

 Výjezdová základna ZZS Žlutice – bez změny 

 Fara a kostel sv. Petra a Pavla – přírůstek, probíhá restaurování interiéru 

 Česká pošta Žlutice + bankomat ČSOB – bez změny 

 Supermarket COOP + bankomat ČS – přírůstek – supermarket zateplen 
 

 
 
 

 Dvě drobné prodejny potravin – bez změny 

 Lékárna ČEDVO – bez změny 

 Zámecká restaurace – bez změny 

 Penzion a restaurace Nad Hradbami – bez změny 

 Pivnice Beseda – bez změny 

 Kadeřnictví – bez změny 

 Cykloservis – bez změny 

 Veterinární ordinace – bez změny 

 Česká pojišťovna – bez změny 

 Sociální poradna Český západ – nově zřízeno - přírůstek 

 Autobusová zastávka Žlutice, Zlaté hrábě – bez změny 

 Parkoviště Velké náměstí – bez změny 

 Parkoviště Sadová – bez změny 

 Provoz pobočky České spořitelny -  ukončení činnosti - úbytek,  

 Centrální výtopna, pro většinu domácností. Spaluje biomasu, v roce 2020 byl 

postaven nový komín a byla provedena modernizace podavače slámy za cca 

12 mil. Kč – přírůstek 

 Postavena nová přečerpávací stanice pro vodovod do Veselova v roce 2020 - 

přírůstek 

 Zřízen nový sběrný dvůr cca za 12 mil. Kč – přírůstek 
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 Zřízen mobilní rozhlas, který zajistí občanům dostávat důležité informace z 
obce pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace – přírůstek 
 

 
 

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.  

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. 

 

Program regenerace MPZ a další informace související s MPZ či jednotlivými 
památkami jsou občanům a návštěvníkům prezentovány prostřednictvím těchto 
nabídek: 

 Webové stránky města: 
https://www.zlutice.cz/obcan/historie-a-zajimavosti.htm 

https://www.zlutice.cz/turista/o-meste-a-regionu.htm 

 Facebook města  

 Informační listy města Žlutice. 

 Knihy o historii města a kulturních památkách. 

 Poskytování informativních zpráv do programů České televize, rozhlasu 
a tištěných médií. 

 Poštovní pohlednice s tématikou MPZ. 

 Upomínkové předměty s tématikou MPZ nebo jednotlivými památkami. 

 Společenské kulturní akce s historickou tématikou. 

 Úřední deska Městského úřadu Žlutice. 

 Tematické výstavy. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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 Informační panely umístěné na trasách MPZ  
 

Město se také účastní různých soutěží v oblasti památkové péče: 

 Má vlast cestami proměn:  

V roce 2017 – Kaple sv. Jakuba,  

V roce 2017 - Kaple P. Marie (Bellhübel) 

 

 

V roce 2018- Luční kaple  
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V roce 2019 – Márnice Skoky 

 Památka roku (SHSČM)  

V roce 2016 Bellhübel 

V roce 2019 – Kaple sv. Jana Nepomuckého 

 

 

 

 

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 2020. 

 

Ve městě působí několik spolků, které se starají o veřejný život obyvatel.  

 

Jsou to např.  

 hasiči SDH (velmi úspěšní na soutěžích dětí) 

 rybáři  

 včelaři 

 zahrádkáři (2 kolonie) 

 Muzejní spolek Žluticka 
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 Pěvecký sbor Rosa Coeli (každoroční festival staré hudby Viva la muzica, v 

kostele, v loňském roce proběhl již 20, ročník)  

 

 

 Divadelní spolek Žlutičan (autor i režisér Jaromír Břehový, častá účast na 

přehlídce venkovských souborů ve Vysokém)  

 Spolek okrašlovací Vladař (péče o drobné památky a o turistické stezky) 

 Spolek Žlutické maminky (účastní se a organizují kulturní akce pro děti)  

 

 

 Biofarma Smírčí kříže (pořádají každoroční jarmarky) 
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Ve městě jsou pravidelně pořádány různými spolky i plesy: hasičský, rybářský, 

fotbalisti, myslivecký, sportovní 

Pro sportovní vyžití fungují ve městě také sportovní kluby jako:  

 fotbalový klub  – Sokol Žlutice (soutěže, děti, mládež)  

 volejbalovo-tenisový klub – tenisová škola pro děti  

 střelecký oddíl 

 koňská Jízdárna Žlutice - práce s mládeží  

 KČT (aktivní značkaři, vytváření nových turistických tras kolem Žlutic)  

 vodácký oddíl Prvok (vodáci a otužilci) 

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.). 

 

 Akce pořádané ve městě: 

 Ples SDH Žlutice 

 Myslivecký ples 

 Rybářský ples 

 Ples VTK Žlutice 

 Hubertská 

 Maturitní ples SLŠ Žlutice 

 Věneček SLŠ Žlutice 

 Masopust 
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Čištění řeky Střely 
Stavení májky - čarodějnice 
Rybářské závody  
O pohár starosty  - Turnaj dětí TJ Sokol Žlutice 
O pohár starosty  - SDH Žlutice 
Žlutické divadelní léto 
Dětský den - ATC 
Žlutická pouť - ATC 
Rozloučení s prázdninami - ATC 
Lampionový průvod- ATC 
Jarní a podzimní posezení se seniory 
Drakiáda - Verušice 
Mikulášská - ATC 
Rozsvícení vánočního stromu 
Betlémské světlo 
Otužilci 
Vánoční mše - kostel 
Sova Rozárka  
Svatováclavská pouť- Protivec 
T.G.M. Protivec 
 
VIVA LA MUSICA 
 

 
 

Hudební koncerty 
Nedělní pohádky pro děti a rodiče - divadlo 
Dětský karneval – MŠ Žlutice 
Slavnostní otevření muzea 
Přátelské setkání u kapliček 
Čarodějnický rej v podzemí pro školky ze širokého okolí 
Setkání spolků – cesta duchů 
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Letní kina 
Spaní pod stanem – ATC  
145. Výročí SDH Žlutice (v roce 2021 přesunutá akce z 2020 -  150. výročí SDH 
Žlutice) 
Prodej vánočních kaprů 
Vánoční posezení pro seniory 
Slavnostní koncerty v kostele sv. Petra a Pavla 
Koncerty na koupališti  
Koncert trubačů SLŠ  – ATC 
Hudební festival – ATC 
Čtvrtmaraton ZŠ a ZUŠ Žlutice 
ZUŠ OPEN – ATC 
Adventní koncerty v muzeu  
 
VÁNOČNÍ ŽLUTICE 

 
 

 
 

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 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

V současné době je spolupráce se soukromými subjekty v prvopočátcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


22 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 4 47000  

Z toho na území MPR nebo MPZ 4 15000  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

1 200  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na obnově památek v roce 2020 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 0,43 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 

Restaurování kůru kostela sv. Petra a Pavla 200 

  

  

  

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Obnova objektu Obránců míru č.p.269 8700 MMR IROP 

   

   

   

 

 

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,/. 

 
Současný územní plán města Žlutice byl schválen zastupitelstvem města 20. 12. 
2006 a je dosud v platnosti. V roce 2011 byly pořízeny dvě změny územního plánu, 
které ovšem nikdy nenabyly platnosti. Odkaz na platnou územně-plánovací 
dokumentaci je zde: 
https://www.zlutice.cz/obcan/uzemni-plan.htm 
https://mmkv.cz/cs/mesto-zlutice 
http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu1.asp?KODOB=555762 
 
V roce 2011 bylo schváleno pořízení nového územního plánu města, který však 
dosud nebyl schválen. Schválení návrhu územního plánu se předpokládá v roce 
2021. Odkaz na návrh územního plánu města je zde: 
https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planu-zmen-uzemnich-planu-uzemnich-
studii 
 
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 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Regulační plán nebo územní studie MPZ Žlutice nebyly zadány. 
 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace). 

 
Program byl vypracován v roce 2013, program zpracovl atelier Soukup, s.r.o., 
Ing. Arch. Jan Soukup, Ing. Arch. Marek Marovič. V současné době se 
připravuje aktualizace programu. Program byl zpracován ve velmi dobré kvalitě 
dle Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 
Schválen Zastupitelstvem města Žlutice dne 2.11.2020. 

 
 

 

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). 

 
Program rozvoje města Žlutic není zpracován. 
Městu Žlutice se podařilo získat z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dotaci 
na projekt „Aktualizace strategického plánu města Žlutice“, který se zaměřuje na 
aktualizaci stávajícího strategického plánu rozvoje města Žlutice a byl předložen do 
výzvy č. 092. Projekt byl zahájen v dubnu 2020 a datum ukončení realizace je 
naplánováno na březen 2022. 
 
Odkaz zde: https://www.zlutice.cz/obcan/aktualni-projekty.htm 
 

 
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.  

 

Péče o městskou památkovou zónu ve městě Žlutice je soustavná, systematická a 

je založena na principu spolupráce s vlastníky a uživateli všech staveb, a dalšími 

subjekty, jako jsou spolky, které se v zóně nacházejí. 

Vysoce hodnotíme velmi dobrou spolupráci a komunikaci s pracovníky Národního 

památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti a neméně vysoko i 

úroveň komunikace a vstřícnost pracovníků Ministerstva kultury ČR. Díky finanční 

podpoře výše uvedených institucí se nám podařilo několik objektů nejen opravit, 

zrekonstruovat, ale také je vrátit do „života“. Obyvatelům města nabízí městská 

památková zóna bydlení v prostoru protknutém historií. Památková zóna má co 

nabídnout nejen turistům, kteří navštíví naše město jen na dobu dočasnou, ale i 

svým trvalým obyvatelům. Cílem města Žlutice je především vytvoření příjemného a 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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hodnotného místa pro život.  

Památník obětem 1. světové války ve Žluticích na pozemku Římskokatolické farnosti 

 

Vysoce hodnotíme velmi dobrou spolupráci a komunikaci s pracovníky Národního 

památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti a neméně vysoko i 

úroveň komunikace a vstřícnost pracovníků Ministerstva kultury ČR. Díky finanční 

podpoře výše uvedených institucí se nám podařilo několik objektů nejen opravit, 

zrekonstruovat, ale také je vrátit do „života“. Obyvatelům města nabízí městská 

památková zóna bydlení v prostoru protknutém historií. Památková zóna má co 

nabídnout nejen turistům, kteří navštíví naše město jen na dobu dočasnou, ale i 

svým trvalým obyvatelům. Cílem města Žlutice je především vytvoření příjemného a 

hodnotného místa pro život.  

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

 

Regulace reklam na pozemcích komunikacích v majetku města Žlutice 

potažmo přenosných reklamních poutačů v památkové zóně, je zajištěna 

formou vyhrazených plakátovacích ploch. Ostatní reklamy jsou regulovány 

dozorem státní památkové péče na základě zákona č.20/1987 Sb. o státní 

památkové péči a ve spolupráce památkářů a samosprávy města. Bohužel 

se stále ještě nedaří reklamu v celém rozsahu regulovat a zajistit skutečně 

kvalitní vzhled užitých reklamních zařízení. Proto město Žlutice ve  

spolupráci s památkáři chápou situaci jako jeden z úkolů, které by se mohly 

stát jedním z řešitelných v nejbližší době. Je nutné navázat bližší spolupráci 

především s obchodníky v památkové zóně a zřídit fond na příspěvek 

vlastníkům objektů v památkové zóně na kvalitní a řemeslně zpracované 
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vývěsní štíty, tak, aby svým charakterem zapadaly do konceptu vyvíjející se 

architektury a především svým vzhledem a velikostí nepoškozovaly vzhled 

památkově hodnotných objektů.  

 

 

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

Spolupráce s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími, 

potažmo i karlovarskými podnikateli probíhá na velmi dobré úrovni.  

V roce 2016 byl fond z rozpočtu města Karlovy Vary zřízen (funguje od 

roku 2014). Již proběhlo zveřejnění  

Zároveň jsou objekty kulturních památek v majetku města Žlutice 

spravovány z rozpočtu města, který je pověřen jejich správou. Jsou 

financovány běžné údržby památek, jako je čištění soch a pomníků, 

zajištění podzimního úklidu v okolí památek atd. 

 
- 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. 

 

Město Žlutice každoročně připravuje  
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a 
společenského života.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Schválil    …………………….                         Datum      ………………….  2020           

 

Podpis      ……………………… 
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Doplňující informace 

Veškerá použitá fotodokumentace pochází z vlastního archivu města Žlutice, dále potom 

wikipedia.cz, oficiální facebook města Žlutice, kudyznudy.cz, Karlovarsko TV zapad.cz, 

ludmilka.estranky.cz, místopisy.cz. Všechny fotografie budou použity pouze pro účely 

tohoto dokumentu. Nebudou nijak šířeny. Nejsou použity pro komerční účely.  

 

- 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. 2020. 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 2020. 

 

-   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.  
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