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Úvod

Kadaň. Město s bájnou minulostí pulzující moderním životem. Město skýtající bohatý veřejný život a 
soukromé tiché uličky. Město betonových sídlišť s nejdochvalejším historickým jádrem. Těmito protiklady 
bych popsala město, které jsem po dobu svých středoškolských studiích dobře poznala a proto ho vybrala pro 
tuto práci. 

Část první - Základní analýza města
 I. Základní informace
  a. Zeměpisné a demografické údaje

V serverozápadních Čechách, v místech, kde řeka Ohře vytváří přirozený předěl mezi Krušnými a 
Doupovskými vrchy, se nachází starobylé město Kadaň, jehož historická aglomerace byla pro velké bohatství 
architektonických památek vyhlášena v roce 1978 měststkou památkovou rezervací. Město je vnímáno jako 
důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech. Kadaň přišla o více než 54 % obyvatel mezi lety 
1930-1950 a podíl obyvatel nad 65 let má nejnižší z celého Ústeckého kraje. V období 1950-1970 vzrostl počet 
obyvatel nejvíce, přírůstek přesáhl pětinu celkového počtu obyvatel.

Obec s rozšířenou působností a pověřená obec
 Status:   Město
 Kraj:    Ústecký
 (Bývalý) okres:  Chomutov
 Zákl.sídelní jednotky: 31
 Katastrální území:  9
 Části obce:   10 (Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Nová Víska, Pokutice, Prunéřov,   
    Tušimice, Úhošťany, Zásada u Kadaně)
 
 Zeměpisná poloha:  13° 16´ východní délky; 50° 23´ severní šířky
 Katastrální výměra: 65,62 km²
 
 Nadmořská výška:  300 mn.m.
 Počet obyvatel:  18 015 (v roce 2018)  

umístění města na toku Ohře

umístění města v rámci ČR
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  b. Stručná historie obce Kadaň a její architektonický vývoj

Osídlení kadaňské kotliny, jejíž osou je řeka Ohře, sahá do dávné minulosti. Vystřídala se zde řada rozličných 
kultur a etnických skupin. Archeologické nálezy na Kadaňsku dosvěčují např. kulturu knovízskou a také kulturu 
laténskou, kterou k námve 4. století před Kristem přinesly keltské kmeny. Tehdy se v oblasi rozvinulo souvislejší 
osídlení se značným obchodnám významem - archeologicky jsou doloženy kontakty i se vzdáleným Řeckem a 
Římem. Podle humanistické tradice z 16. století to měli být právě Keltové, kteří ve zdejších končinách založili 
osadu nazývanou Kadan - Kadaň. Toto keltské pojmenování se vykládal jako “zářící oheň” a vzniklo prý tak, že si 
osady a hradiska v Poohří dávaly ohněm znamení. Skutečně keltského původu jsou ovšem názvy jako Fergunna 
(Krušné hory) nebo Agara (Ohře), které se užívaly ještě ve středověku. Germánské kmeny ovládaly Kadaňsko 
až do 6. století, kdy se promísily s přicházejícími Slovany. Centrem Kadaňska, jakousi “Starou Kadaní”, bylo 
v raném středověku hradiště v dnešním Hradi u Kadaně na pravém břehu Ohře, vzkvétající zhruba v letech 
900-1150. 

První písemné doklady o kadaňském sídelním areálu spadají až do konce 11.století. Na přelomu sedmdesátých let 
12. století zde začal působit rytířský řád Johanitů. Johanité v Kadani postavili první kamenný kostel, zasvěcený 
sv. Janu Křiteli. Od přelomu třicátých a čtyřicátých let se osídlení postupně proměňovalo v městkou aglomeraci. 
Z iniciativy českého krále - Václava I. nebo Přemysla Otakara II. - byla Kadaň povýšena na svobodné královské 
město. O existenci královského města svědčí listina z roku 1261, kdy byl kadaňský měšťan Arwo pověřen králem, 
aby založil čyři nové vsi severozápadně od Kadaně (Mikulovice, Veréřov, Prunéřov, Buchelberg). Vznikl též 
královský hrad, minoritský klášter s kostelem sv. Michaela a johanité si podrželi páva k farnímu kostelu. Kon-
cem 13.století byla Kadaň hlavním správním centem rozsáhlé oblasti severozpadních Čech. 

Za panování českého krále a později i římského císaře Karla IV. zažilo město velkolepý rozkvět. V okolí se začala 
významě rozvíjet důlní činnosti. Kadaňsko zásobovalo panovníka stříbrem i polodrahokamy, použity napřklad 
při výzdobě Karlštejna nebo Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v Praze. Karel IV. v roce 1374 povolil 
“obyvatelům města zakládat vinice kolem města, jak to činí obyvatele pražští”. Kadaň se tak stala jednou z 
nejvýznamějších vinařských oblastí v severozápadních Čechách a vinařskou obcí je dodnes.

Dne 10. srpna 1469 byl kadaňským hejtmanem jmenován Jan Hasištejnský z Lobkovic, jenž se 25. října 1469 
stal na téměř padesát let pánem celého města. Tomuto mocnému velmožovi vděčí za vybudování františkán-
ského kláštera. Lobkovické období znamenalo pro Kadaň velký hospodářský a kulturní rozkvět. Po nepokojých 
roce 1519 nahromaždily kadaňští měsťané obrovskou sumu českých grošů a vykoupili se z lobkovické zástavy. 

Panoramatická 
veduta města od  Franze 
J. Schiffera z roku 1723, 
v levé části vpředu ruina 
kadaňského hradu
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Ve dvacátých letech 16. století začaly do Kadaně pronikat myšlenky německé reformace, jejímž duchovním 
otcem byl augustiniánský mnich Martin Luther. Koncem června 1534 se Kadaň stala místem setkání římského 
a českého krále Ferdinanda I. s předními politiky Svaté říše římské ve věci Uzavřené politické dohody vstoupily 
do dějin pod názvem „Kadaňský mír“.

Během třicetileté války (1618 - 1648) byla Kadaň několikrát vydrancována cizími i domácími vojsky. Roku 
1746 v Kadani znovu hořelo. Po požáru byla řada soukromých i veřejných budov obnovena a přestavěna péčí 
kadaňského architekta Johanna Christopha Kosche. V roce 1750 vydala císařovna Marie Terezie rozkaz k přebu-
dování pustnoucího kadaňského hradu na kasárny. 

Město Kadaň se 1. února 1850 stalo oficiálně sídlem okresního úřadu, a tedy centrem politického okresu, 
sahajícího od krušnohorských Vejprt po Jeseň v Doupovských horách. V roce 1904 se Kadaň lokální železnicí 
připojila k vybudované síti Buštěhradské dráhy (Praha – Chomutov – Cheb).

Po výhře Sudetskoněmecké strany při parlamentních volbách roku 1935 se stalo Kadaňsko součástí nové územní 
jednotky německé říské správy - Sudetské župy. Dne 8. května 1945 pronikla do Kadaně sovětská Rudá armáda 
a kraj se vrátil do prastarého svazku českých zemí. Desítky tisíc německých obyvatel Kadaňska byly vyhnány či 
organizovaně vysídleny do okupačních zón poraženého Německa. Kadaň a tehdejší kadaňský okres byly 
postupně osídlovány novým obyvatelstvem.

Po roce 1990 došlo k rozsáhlé přeměně nejen historického centra, ale i objektů stojících mimo něj. Opravou proš-
la také radnice včetně radniční věže. V přízemních prostorách radnice byly zřízeny expoziční prostory, kde se 
od roku 1993 pravidelně konají výstavy. V moderní době se město vědomě vrací ke svým historický 
a kulturním tradicím.

Od roku 1993 se ve měste každoročně koná Císařský den, který má připomenout slávu města za panování 
císaře Karla IV. Nově rekonstruovaný františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků bylv roce 1995 prohlášen 
národní kulturní památkou a v roce 1999 v něm bylo otevřeno městské muzeum - restaurátoři v klášterním 
areálu obnovují gotické a renesanční fresky. jejichž umělecko-historický význam překračuje hranice naší re-
publiky. Navíc získala titul “Město roku 1995” předvším za příkladnou obnovu městské památkové rezervace. 
Kadaň se profiluje jako významné centrum turistickéh ruchu v severozápadních Čechách a celém česko-saském 
hraničním prostoru a úzce spolupracuje s partnerskými městy v zahraničí. 

Veduta Kadaně, rok 1819
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c. Porovnání historických maleb / fotografií s novodobými

Pohlednice z roku 1916 - Pohled na trh na náměstí okolo sloupu Nejsvětější trojice

Malba z roku 1842 - Náměstí a radnice

Pohlednice z roku 1940 - Pohled na náměstí s kostelem Povýšení svatého Kříže

Malba rok 1860 - Věž radnice
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c. Porovnání historických maleb / fotografií s novodobými

Pohled na náměstí s kostelem Povýšení svatého Kříže
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c. Porovnání historických maleb / fotografií s novodobými

Malba kolem roku 1842 - Mikulovická brána 

Malba kolem roku 1920 - Pohled na Mikulovickou bránu

Malba kolem 1920 - Kadaňský hrad se zástavbou v podhradí Foto kolem 1964 - Hrad již s prázdným podhradím

Plovárna Split počátkem 20. století Pohled na Špitálské předměstí, okolo roku 1900
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c. Porovnání historických maleb / fotografií s novodobými

Mikulovická brána 

dnešní podoba kadaňského hradu a začátek nově opraveného Nábřeží Maxipsa 

panorama města 
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 II. Urbanistický vývoj sídla

Urbanistickou strukturu získalo město již ve 13. století a totožný vzhled si zachovalo až do poloviny 19. 
století. Na počátku 20. století byla doprava rozšířena o železniční trať a vlečky. Výstavba tratě představovala 
výrazný zásah do středověké struktury sídla. Za hradbami byla vystavěna nová sídliště, která oddělila zeleň 
od centra. Ve druhé polovině 20. století byla středověká předměstí nahrazena komplexní panelovou bytovou 
výstavbou. Celkový vzhled a rozloha města se tak radikálně změnily.

Kadaň zaujímá neobyčejně strategickou polohu v nejzápadnějším cípu rozlehlé roviny centrálních Čech, do 
níž od západu vstupuje řeka Ohře, Doupovské hory na jihu a Krušné hory na severu. Nejstarší opevěněná sídla 
v okolí vznikla patrně na pravém břehu řeky Ohře. Nepřetržité osídlení na tomto břehu potvrzují archeologické 
nálezy od mladší doby kamenné (viz příloha Osídlení území kolem Kadaně v pravěku). Většinu historických 
kultur přitahovala tajemně působící stolová hora Úhošť. Důležitější však bylo sídlo na širokém ostrohu nad 
Ohří v Hradci, kde vzniklo hradiště s rozsáhlým trojnásobným valovým opevněním, jež se stalo patrně jed-
ním ze správních center vznikajícího českého státu, než bylo opuštěno nejspíš v souvislosti s budováním prvot-
ní Kadaně. Centrem tohoto osídlení se stal kostel se hřbitovem. Tuto osadu získali johanité v roce 1186 od 
českého knížete Bedřicha. Museli dostat již osídlené území, neboť dostali novou Kadaň. Pro vymezení měst-
ského organismu měl velký význam příchod mendikantského řádu minoritů, kteří založili svůj klášter severně 
od johanitské komendy na okraji terasy Bystřice. Přítomnost řádu minoritů v českých sídlech ukazuje vždy na 
formování městské obce. Severně od kláštera byla strž, která byla využita později pro opevnění města.

O jednotném systému vytyčení domovních pozemků svědčí lokační parcelace, která v Kadani zřejmě probíhala 
v několika etapách a odlišuje se v prostoru náměstí a dále u navazujících ulic. Můžeme vysledovat prvotní ob-
jekty o šířce 4-6 metrů, vedle kterých býval průchod či průjezd do hlouobky parcely. Je zřejmé, že město bylo 
kolem roku 1250 obdařeno mnohými výsadami a práv. V roce 1261 zakládá kadaňský lokátor vesnice v pov-
odí horských potoků severně od Kadaně (Mikulovice, Veréřov, Prunéřov, Buchelberg). Tyto vesnice obohatily 
zemědelské zázemí rozvíjejícího se středověkého města. Tudy také vedly obchodní cesty přes Krušné hory. 

Do požáru v roce 1362 byly vybudovány uliční síť, městské hradby s bránami, dva kostely, klášter a johanitská 
komenda. Výstavba byla patrně z velké části dřevěná. Reprezentativní byla stavba hradu, který měl podobu 
kastelu. Po požáru byla většina zástavby znovu postavena jako zděná. Na náměstí tehdy vznikla radnice s věží. 
Středověké opevnění města mělo čtyři hlavní brány, kudy se vstupovalo do města. Z hlavnich městských bran 
se dochovala pouze Mikulovická (neboli Svatá brána).  

Po husitských válkách (1419 - 1434) bylo vnitřní město opevněno do počátku 16. století trojnásobným hradebním 
pásem s půlkruhovými dělovými baštami (viz obrazek s městským opěvněním str. 15). Opevněna byla i všechna 
předměstí. Na konci 15. století přibyl k zástavbě města ještě františkánský klášter pod Svatým vrchem na skále 
nad Ohří. Tvář vrcholně středověké Kadaně, okrášlenou již pronikáním renesančního slohu, zachytil v roce 
1602 Jan Willenberg na kresebné vedutě. 

Tvář vrcholně středověké Kadaně, veduta od Jana Willenberga z roku 1602
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Pozdně gotická a renesanční Kadaň byla značně poškozena na konci třicetileté války (1618 - 1648). Do barokního 
přerodu se velkou měrou zapojil kadaňský stavitel Jan Kryštof Kosch. Přestavoval městské kostely, ale hlavně 
postavil alžbětinský klášter na Špitálském náměstí ve svahu nad tokem Bystřice. Napůl zřícený městský hrad 
na skále byl v roce 1755 utilitární přestavbou upraven na tereziánské kasárny. 

Velkou pohromou pro město se stal požár v roce 1811. Opravy průčelí i dispozice domů po této katastrofě daly 
Kadani z velké části její současnou tvář. Požár zníčil školu, radnici, děkanství, kasárny, spoustu domů a stodol. 
Po roce 1864 nastává rychlejší rozvoj města a velký nárůst jeho obyvatel. V roce 1870 má město již více jak 5000 
obyvatel. Jejich život se však stále odehrává na půdorysech pozdně středověkého města a jeho předměstí. Část 
hradeb byla zbořena ve třicátých letech 19. století. Roku 1852 byl založen podél barokní křížové cesty, vedoucí 
ke Františkánskému klášteru, městský park - dnešní Smetanovy sady. Až do 70. let 19. století si město zachovalo 
rozlohu jakou mělo od středověku. Koncem tohoto století a na počátku století dvacátého, do začátku 1. světové 
války, zažila Kadaň stavební revoluci. 

1) Prunéřovská brána (zanikla požárem 1811)
2) radnice
3) minoritský klášter s kostelem sv. Michala – po požáru 1811 již nebyl obnoven
4) Děkanský kostel
5) Hrad
6) Vodní brána – zanikla

rozbor veduty Jana Willenberga
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V tomto období do 1. světové války se začala dále rozšiřovat obytná i průmyslová zástavba směrem k fran-
tiškánskému klášteru a na sever od městského jádra. V osmdesátých letech 19. století byla při výstavbě nového 
ocelového mostu přes Ohři zbořena řada středověkých domů. V roce 1887 byly na břehu řeky zřízeny městské 
lázně, které se pro svou oblíbenost brzy rozšířily. Rozvíjela se také stavba škol. Začaly se zaplňovat prázdné 
plochy na starých předměstích a vnitřním městě a roku 1903 bylo město připojeno na železnici. Průmyslový 
a technický rozvoj byl vyvažován úsilím o zakládání parků a zkrášlování veřejného prostoru. S rozšiřováním 
zástavby samozřejmě souvisela také potřeba zakládání nových ulic. Staré ulice se napřimovaly a rozšiřovaly.

Za první republiky došlo ve městě k dalšímu výraznému rozšíření uliční sítě, především v severozápadním a 
západním okolí stávajícího města. Vyrostly zde nové vilové čtvrti. První z nich byly postaveny ve svahu pod 
ulicí vedoucí k františkánskému klášteru. Bytová a domovní zástavba se rozrostla také na východním okraji 
města, poblíž kaolinových závodů. Ve 20. a 30. letech 20. století byla postavena čtvrť se dvěma desítkami obyt-
ných domů s nájemními byty. Tato čtvrť byla o poznání méně výstavní než čtvrtě na západě, žili zde tovární a 
námezdní dělníci. Bytová výstavba nebyla přerušena ani za 2. světové války. Všechna plánovaná obytná sídliště, 
stavby a komunikace však byly realizovány pouze částečně nebo vůbec. Plány se zachovaly a mnohdy byly 
stavby uskutečněny až za komunistického režimu.

Kadaň bylo od roku 1950 v zájmu památkových úřadů. Již v roce 1956 byly některé domy určeny k rekonstrukci 
a byly navrhovány regenerační zásahy, které by odstranily nevhodné přístavky. Dále v roce 1958 vyrostly první 
domy pro zaměstnance dolů pod Svatým vrchem se 650 novými byty a střední škola. Uvažovalo se zde vybu-
dování nového náměstí v předpolí školy, neboť památkový fond historického středu začal znatelně chátrat a 
nebyl již tak důstojným pozadím pro oficiální slavnosti. Další sídliště začalo růst podél komunikací na Chomu-
tov a Tušimice. Panelová technologie zde umožnila rychlou výstavbu 2300 bytů. V údolí Bystřického potoka do-
plnil sídliště sportovní stadion. V rámci této organizované, komplexní bytové výstavby byla postavena řada 
mateřských škol, jeslí, základních škol a také prodejny. Územní rozvoj města byl určen Směrným územním plá-
nem Kadaně z prosince 1958, v němž byly stanoveny dopravní osy a nová zástavba. Výrazným urbanistickým zá-
sahem byla přeložka železniční trati (důvodu rozrůstajících se sídlišť) a změna trasy silničního průtahu městem 
k novému betonovému mostu před Ohři. Bystřický potok byl uložen do potrubí, a přestal se tak uplatňovat v 
urbanistické struktuře města. Řadu let po válce nedocházelo k nové bytové výstavbě, byla dokončována pouze 
ta zahájená či plánovaná za války, včetně mlékárny a dostavby vojenských kasáren. Rozvoj bytové výstavby 
nastal až ke konci 50. let, kdy se ale omezil jen na zastavování stavebních proluk ve městě. Vyrostla tak řada 
typizovaných domů a postupně docházelo k prvním demolicím staré zástavby. Asanančí plán Kadaně byl zpra-
cován v roce 1959. 

Další podrobný územní plán pro Kadaň byl zpracován v roce 1968. V roce 1967 měla Kadaň 8000 obyvatel, ovšem 
uzemní plán počítal s kapacitou 20 000. Tohoto počtu město do počátku 21. století nedosáhlo. Došlo nicméně 
k dalšímu rozšíření sídlišť směrem k likvidovanému Prunéřovu, kde byla ve svahu postavena i nová kadaňská 
nemocnice. Dne 10. 5. 1978 bylo výnosem Ministerstva kultury ČSR prohlášeno historické jádro města Kadaně 
za památkovou rezervaci. Až však do roku 1988 byla památková rezervace v katastrofálním stavu. Řada domů 
zůstávala v havarijním stavu a teprve po roce 1991 došlo k intenzivní obnově. Spousty domů, i těch havarijních, 
byla rozprodána a mohlo tak dojít k souběžné renovaci většiny objektů. 

Kromě rozsáhlé panelové výstavby sídlišť v 60. a 70. letech byla dále v 70. a 80. létech postavena řada rodinných 
domů, vznikla např. ulice Zahradní, či řadové okály nad nemocnicí a v Žitné ulici. Rekreační zóny při stavbě 
sídlišť zaujímaly až poslední místo. Přesto se již koncem 60. let začal na východním okraji sídliště B vytvářet 
sportovně-rekreační areál s atletickým stadionem, různými hřišti a tenisovými kurty, zimním stadionem a 
koupalištěm. Na začátku 80. let byl dokončen rozsáhlý park na východním okraji města, podél železniční trati. 
Na počátku 90. let 20. století se výstavba nových panelových domů zastavila, nové bytové jednotky byly získány 
opravami starých zdevastovaných nemovitostí, či budováním půdním vestaveb a střešních nástaveb na rovných 
střechách panelových domů (např. Rafanda). Namísto velkých panelových domů se přistoupilo ke stavbě rod-
inných domů především na okrajích městské zástavby. Takto vznikla např. celá čtvrť rodinných domů nad 
nemocnicí. Již mimo přímou návaznost na zastavěné území byla zahájena výstavba kadaňské průmyslové zóny 
Královský vrch. 



13

Na přelomu tisíciletí byly také zahájeny stavební práce za františkánským klášterem na úpatí Svatého vrchu, 
kde byly postaveny řadové domky doplněné skupinou třípodlažních bytových domů. Poslední území, kde bylo 
postaveno několik rodinných domů, je na východním okraji města směrem k želinské elektrárně. Na počát-
ku 90. let bylo vybudováno nové autobusové nádraží u silničního průtahu městem, kousek od kadaňského 
nádraží. Na místě starého autobusového nádraží byl obnoven park.

Až do roku 2009 i po několika změnách platil územní plán sídelního útvaru Kadaň, který byl poprvé schválen 
okresním národním výborem 15. dubna 1988. Tento územní plán vytovřili architekti Milan Stejskal, Marie 
Benesová a vedoucí střediska architekt Luboš Reml. Změny územního plánu byly do roku 2008 zpracovány ar-
chitektem Ivanem Kaplanem, docentem na naší Katedře urbanismu a územního plánování. V roce 2009 byl 
vytvořen nový územní plán, který měl stanovit jinou trasu obchvatu s novým mostem před Ohři a rozhodnout 
o využití území tří kadaňských vrchů. Důležitým úkolem bylo také regenerace četných průmyslových ploch, 
přestavba areálu elektráren Prunéřov a Tušimice a rekultivace krajiny po ustupující těžbě hnědého úhlí. 

Do budoucna by mělo být pamatováno na důležitý rozvoj turistickéhé ruchu při zachování jedinečné památkové 
rezervace i významných přírodních a krajinných prvků na břehu Ohře. Investice města i soukromých investorů 
a institucí tak docílily stavu, kdy byla Kadaň několikrát oceněna jako město roku za obnovu městské památkové 
rezervace a za realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Müllerova mapa Čech
rok 1720

-- jasně vyznačené 
hranice města tvořící 
městské opěvnění
-- je patrná středověká 
uliční síť, hlavní náměstí 
a františkánský klášter za 
hranicemi města
-- viditelný tehdy jediný 
most přes Ohře, 
propojující obchodní 
cesty na sever

a. Urbanistický vývoj Kadaně - historické mapy
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a. Urbanistický vývoj Kadaně - historické mapy
II. vojenské mapování
(1836-1852)

-- expanze města za 
hranice opěvnění
-- mapa vyobrazuje 
město již podrobněji, 
vidíme hlavní trasy 
vedoucí k městu 
a hlavní komunikace 
uvnitř 
-- čitelní jednotlivé 
bloky domů

III. vojenské (Františkovo)
mapování
(1877-1880)

-- výrazný zahušťování 
struktury
-- růst města za hranice 
středověkého opevnění
-- patrné již funkční 
členění města, veřejné 
zelené plochy 
a komunikace 
(železnice, silnice...)
-- již tři mosty spojuji 
břehy Ohře
-- uliční síť je hustější a 
některé významné ul-
ice byly rozšířené nebo 
změněny na áleje
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Tereziánský katastr
z roku 1842

-- vyznačení budov s 
nebytovou funkcí (tmavě 
růžové)
-- čitelné dělení zahrad, 
vinic, chmelnic, pastvin, 
lesů atd.
-- červeně je 
vyznačené bývalé městské 
opevnění (autor Bc. Adéla 
DYKASTOVÁ)
-- patrný i druhý, tzv. 
parkánovýhradební pás, 
který byl zbudován v 
průběhu 15. století

Platný územní plán

--aktuální ÚP
-- vydán XII/2009
-- vypracovatel:
doc. Ing. arch.
Ivan Kaplan - Agora 
studio
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b. Urbanistický vývoj zástavby Kadaně - Schwarzplan

rok 1842

všekeré doplňující obrázky ze stan 16-17 vypracovala Bc. Adéla DYKASTOVÁ pro svou diplomovou práci, viz zdroje

rok 1912

rok 1951 rok 2016
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c. Urbanistický vývoj zástavby Kadaně - Vývoj od 1850 - 2010
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Historické čtvrti (tučně vyznačené částí Městské památkové rezervace)
 Staré Město (do dnešní doby nejzachovalejší část)
 Špitálské předměstí (téměř celé zbourané při asanací, tématem druhé části této práce)
 Nové Město (zanikly zde dvě náměstí, jejich okolní zástavba a Dobytčí trh)
 Prunéřovské předměstí - vilová čtvrť ( změnilo se od 50. let 20. století téměř celé)
 Sedlecké předměstí (zanikly objekty městských lázních, mlýn, kasárny, plovárna s restaurací)
 Zahradní město (zbourán dobytčí trh, vojenské cviciště a další objekty)
 Svatovojtěšská čtvrt (vilová čtvrť si svou tvář zachovala)
 a Kaolinka (zbouráno spoustu objektů)

Nové čtrvti
 Budovatelů (sídliště „A“, budováno v 50tých letech)
 Lučany (sídliště „B“, stavba začala 1960)
 Slavín (sídliště „C“, budováno od 1965)
 Na Podlesí (sídliště „D“, stavba začala 1970)
 Sídliště 1. máje (sídliště „E“, budováno v 70tých letech) 
 Strážiště
 a Vinohrady

d. Rozbor města

oranžově:  Historické čtvrti  
fialově:  Nové čtvrti 
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e. Vybrané zachovalé historické čtvrti a jejich postupný vývoj

Špitálské předměstí (téměř celé zbourané při asanací, tématem druhé části této práce)

veškeré doplňující obrázky ze stan 19 vypracovala Bc. Adéla DYKASTOVÁ pro svou diplomovou práci, viz zdroje

Staré Město (do dnešní doby nejzachovalejší část)

Prunéřovské předměstí - vilová čtvrť (změnilo se od 50. let 20. století téměř celé)

Zánik:    Špitálské předměstí v roce 1951   a nyní (katastrální mapa z roku 2016)
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 III. Zhodnocení

  a. Vlastní názor na úlohu sídla v sídelním celku a na jeho vztah ke krajině 

Kadaň společně s okolní krajinou uspokojuje prostorové, funkční a estetické nároky svých a okolních obyva-
tel a spadá do funkčního celku měst severozápadních Čech jako sídlo obvodního významu. 
Město vzniklo v místě středověké obchodní cesty z českých do německých zemích, pravděpodobně u bro-
du řeky Ohře a v topograficky strategicky vymezeném údolí, chráněném kopci a hustými lesy. Touto polo-
hou získalo město význam a určitou hrdost, která vyniká velkolepými stavbami (Kadaňský hrad, dva kláštery, 
reprezentativní radnice, sedm městských bran...). I přes svou soběstačnost je velmi spjaté s dalšími velkými městy 
v Mostecké pánvi, jako Chomutov, Most, Teplice až Ústí nad Labem. Společně s nimi tvoří funkční osu. Města se 
navzájem doplňují pracovními a vzdělávacími příležitostimi, obohacují se o kulturní a volnočasové aktivity a 
tvoří i infrastrukturní celek severozápadních Čech.
Kadaň je morfologicky ohraničena několika kopci. Od svého vzniku se město submisivně přizpůsobuje okolním 
přírodním útvarům. Pohled ze šířšího hlediska ukazuje, že je město umístěno ve velké plošině, tzv. Mostecké 
pánvi, v úpatí Krušných (vyšší) a Doupovských (nižší) hor. Město bylo strategicky založeno u vodního toku. 
Od pradávna zdejší obyvatele chytře využívají místní přírodu jako hlavní zdroj obživy a práce. Zakládali mlýny, 
vinice, chmelnice, těžili hnědé uhlí a dřevo z okolních lesů, ale byli i zemědelsky činé díky úrodné zemědel-
ské půde ležící na rovinatém terénu. Podobné vhodné podmínky pro založení měly i okolní města a vesnice, 
diky němuž se tato oblast severozápadu Čech stala hustě osídlenou. Obyvatelé mají spoustu možností rekreace 
v přírodě, nachází se poblíž CHKO Slavkovský les, CHKO České středohoří, lyžařská střediska v Krušných 
horách, cyklistické stezky, vodní nádrž Nechranice. Dopravní napojení na Německo (např. na východ Annaberg, 
severně Chemnitz a Dresden) je pro místní obyvatelé taktéž velkou výhodou z hlediska pracovních, nákupních 
a kulturních příležitostí.

Urbanistický růst měs-
ta (červěně) v údolí vy-
mezeném kopci (zeleně). 
Zde je dobře čitelný růst 
města.
Kadaň nerostla do šířky 
ale spíše do délky. Růst se 
ubíral směrem od řeky na 
sever tak, jak umožňovali 
přírodní podmínky. 

-- Krajinná rámec  
(vztah k okolním 
horám a plošině)

-- Modré šipky 
označují spádovou 
oblast. Kadaň plní 
funkci regionálního 
centra.
Město poskytuje z
dravotnícké, kulturní, 
vzdělávací, obchodní 
a další zařízení, 
kterých využívají 
obyvatelé okolních 
vesnic / dalších 
menších měst. 

-- Žluté šipky 
značí atraktivní ale 
vzdálenější destinace, 
za kterými obyvatele 
Kadaňě dojíždí. 

rok 1842       1950     2004
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  b. Současný stav urbanistické struktury sídla

  Prostorové uspořádání, urbanistická struktura města, jeho dominanty a charakter zástavby

Na první pohled se zdá, že je struktura města celistvá a jeho plochy (ve smyslu rozlohy) jsou dobře využity. 
Opak je bohužel pravdou. Uvnitř města jsou stále plošné rezervy a neefektivně využité parcely a Kadaň se 
rozšiřuje do krajiny za své přirozené hranice. Z hlediska základního členění sídla na charakteristické celky je 
Kadaň městského typu, je kombinací kompaktní blokové a otevřené izolované struktury zástavby. 

Žádané novodobé bydlení v domech se zahradou vytvořilo satelity po obvodu města. Příkladem tohoto ne-
soudržného sídelního růstu jsou kadaňské čtvrti Stražiště a Vinohrady, které se nacházejí nelogicky daleko od 
samotného města (viz mapa str. 18). Přitom mohly být umístěny do volných ploch ve městě nebo na jeho blízký 
okraj v návaznosti na stávající uliční sítě a s dobrou dostupností k občanské vybavenosti.
Ve středověkém jádru je dodnes jasně čitelná tehdejší koncepce tvorby měst - znamená to pravidelný půdorys 
hlavního náměsti, šachovnicový rastr navazujících ulic, stanovení uliční čáry, definování šířky ulic apod.. Další 
růst města byl více organický a probíhal postupně po celá staletí. Nejaktuálnější urbanistický vývoj města je na 
jihovýchod o již zminěnou čvrť s rodinnými domy s názvem Vinohrady. Vývoj města neznamenal pouze jeho 
velikostní růst do okolní krajiny, ale probíhal také částěčně jako změna jeho struktury (neštastným příkladem 
je nyní nevyužitá plocha po historickém Špitálském předměstí, více povedeným příkladem husté zástavby je 
Sídliště Budovatelů v úpatí Svatého kopečku). 

Z pohledu základního typu sídla se jedná o malé město (nyní 18. tis. obyvatel). Kadaň je sídlo, které má základ-
ní charakteristické znaky města. Způsob života je městský, to znamená více anonymní, neosobní a účelový. 
Stojí to v konstrastu k okolnímu vesnickému životu, kde je počet obyvatel ještě uchopitelný a všichni se mezi 
sebou znají. Vysoká hustota obyvatel města omezuje mezilidské vztahy na užší okruh. Jsou zde patrné i další 
znaky městského života, například (podle L. Sýkory) relativně rozsáhlá velikost (v porovnání s jinými sídly), 
vysoká koncentrace a kompaktnost zástavby, specifická demografická, profesní a sociální skladba obyvatelstva 
a poskytování správních, řídících a obslužných funkcí, jejichž význam přesahuje hranice města. Tyto znaky ale 
stále nepřesahují nejjednodušší formu městského organismu. Kadaň disponuje více centry, jako hlavní je stále 
považování historické Mírové náměstí, ale další veřejné plochy s obdobnou funkcí náměstí vznikly u sídlišť. 
Tyto centra poskytují základní občanskou vybavenost, která je doplněná multifunkčními supermarkety dále 
od center. 

Obecně lze říčt, že má město nastavenou určitou výškovou hladinu (cca. 15 nadzemních podlažích, tj. zhruba 
45m výšky), kterou ani moderní zástavba nepřekročila. Vztah historické zástavby a k němu příslučející obvyklé 
výšky maximalně 4-5. NP jsou v centru jasně čitelné. Zástavba z posledních 50ti let směrem od centra zvyšuje 
podlažnost až do zmíněných zhruba 15. NP. 
Osobně se mi zdá, že se směrem od středověkého centra územní struktura jednak zvyšuje, za druhé se stává i více 
rozpýtelou. Když totiž Kadaň zažila v 60 - 80 letech 20. století stavební boom, byly nové obytné čtvrti postaveny 
jako panelové sídliště. A právě jejich charakter (vysokopodlažní věžové stavby s velkymi rozestupy) vytváří 
tento dojem méně hustého města (dobře čitelné z nadhledové fotografie na str. 22). Lze tedy říct, že zástavba 
směrem od centra k okraji města mění svůj charaker od blokové tradiční zástavby do disperzní vícepodlažní 
(důvod vzniku této zastavby v odstavci c.). Kvůli časové nesoudržnosti výstavby nacházíme v Kadani čtvrti s 
velmi krátkou historií (v podstatě všechna sídliště) a jim konkuruje (v dobrém slova smyslu) historická zástav-
ba, která má méně čitelný společný ráz (jasnými společnými prvky jsou šikmé, sedlové či pultové střechy, 
dodržení uliční čáry a členění průčelí). V tomto sídelním útvaru tedy nelze mluvit o jednotném charakteru 
zástavby.

Město nemá mnoho výškových dominant architektonických a technických. Jako architektonickou dominantu, 
stojící na Svatém kopečku východně od města, bych nazvala rozhlednu Svatý kopeček. Uvnitř města bych ar-
chitektonickou dominantou nazvala jednotlivé staré, městské brány, které se bodově tyčí nad obrazem starého 
města, Kadaňský hrad a Františkánský klášter, které nejsou obestavěny a tak krásně vynikají.  Z moderní ar-
chitektury bych uvedla vysokopodlažní bytový dům “Zeleňák”. Technickou dominantou v úpatí města se může 
nazývat Malá vodní elektrárna, na řece Ohře, nacházející se na konci stezky Maxipsa Fíka. 



22

  Systém dopravy

Integrovaný dopravní systém je na vysoké úrovni. Dopravní obsluha tohoto uceleného území je zabezpečena 
veřejnou dopravou zahrňující městskou (autobusovou), regionální a železniční dopravu. 
Dálniční spojení se v této oblasti teprv buduje. Nyní funguje jako hlavní spojení Kadaň - Praha nedostavěná 
dálnice D7, vedoucí od Chomutova do Loun a dále do Slaného. Druhým hlavním tahem je rychlostní silnice 
E442 směr Karlovy Vary. 
Samotné město protínají dvě silnice II. třídy, II/E224 (z Bašti do Byšice) a II/E568 (z Droužkovic do Vernéřova) 
a želeniční trať s dvěmi zastávky (Kadaň předměstí a Kadaň hlavní nádraží). Kadaň disponuje také dobrým 
autobusovým meziměstským spojeným a uvnitř města Městskou hormadnou dopravou. Individuání doprava 
na kole je podpořena dobře vyvinutou sítí cyklostezek v okolí města a v centru samotnými pruhy pro cyklisty 
vedle vozovky. 

Z leteckého pohledu čitelná urbanistická skladba Kadaně.
Je vyznačené historické centrum, Špitálské předměstí a místní dominanty (červeně)
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Kadaň v širším kontextu dopravní infrastruktury severozápadních Čech

Dopravní systém města.
Hlavní dopravní tahy (žluté) a směry.
A.N. = Autobusové nádraží, V.N. = Vlakové nádraží, V.Z. = Vlaková zastávka 
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  Základní prostorové členění města

Z hlediska urbanistického má Kadaň svou sociální, prostorovou a funkční strukturu. Kadaň má převážně obyt-
nou funkci. Její součástí jsou prostory a plochy sloužící výrobě, rekreaci a dopravě a také zařízení veřejného 
a technického vybavení. Půdorysně nemá městský organismus jasně čitelnou formu, nazvala bych jej podobný 
vějířovitým. Forma města vznikla konfigurací terénu (město lemuje okolní kopce) ale řeka Ohře městem ne-
protéká, řekla jen na jižním okraji za jeho hranicemi. Ani historické centrum neleží typicky v jádru města, ale 
na jeho nejjižnější části. Bylo ohraničeno středověkými hradbami, z nichž část stále stojí včetně dvou měst-
ských bran. Centrum je typické s obdelníkovém náměstím, hustou zástavbou historických objektů a mnoha 
podloubími. Leží na jihu celé zástavby, což vzniklo kvůli již zmíněným terénním podmínkám, které směřov-
al růst zástavby převážně severně okolo úpatí kopců. Novodoběší zástavba se umistovávala také na východ, 
Na stoupajícím terénu jsou dnes umístěny zahrádkářské kolonie, které umožňují obyvatelům sídlišt pobyt na 
vlastní zahrádce.
V okolí histrického centra jsou umístěny obytné plochy (jak plochy obytné sídlištní,  tak nižší plochy obytné – 
zástavba RD). V okruhu za touto zástavbou je situován velký, městský park a déle hlavní průtah městem, silnice 
Rokélská, dále Na Průtahu. Ta dělí město od jihu na západ směrem na Klášterec nad Ohří. Na pravé straně této 
rušné silnice najdeme dále obytné plochy (zastavěné nízkopodlažními RD) ale již i vybavení veřejné dopravy 
jako plochy hlavního autobusového a vlakového nádraží a menší průmyslové areály. Dále severně od tohoto 
průtahu městem jsou opět obytné plochy, ale již vysokopodlažní s charakterem sídliště. Podél celé východní 
straně tohoto sídelního útvaru se nachází velký, sportovní areál a za ním městský park podlouhlého charak-
teru. Velké průmyslové zóny jsou situovány na samotém severu, vzhledově od města odděleny kopci. Zóna, 
kde se průmyslně zpracovává hornina kaolin, vznilka strategicky v těsné blízkosti lomu na východní části od 
města.  Z celé prostorové skladby vyniká množství zahrádkářských koloniích, které vznikly v souvisí s vysok-
ou koncentrací obyvatelstva na sídlištích. Taktéž velké množství průmyslových ploch, které jsou i v blízkosti 
historického centra. To mohlo být podpořeno tím, že jsou severozápadní Čechy důležitým bodem průmyslu v 
českých zemích. 

  Funkční členění města

Na výřezu z územního plánu je vidět funkční využití centra a jeho širší okolí. Jádro města je obytná amíšená 
plocha pro bydlení, komerci a administrativu. Vše, co k němu přiléhá, má zejména funkci bydlení a to buď v 
bytových domech nebo individuální v rodinných domech. Pro funkci města je důležitá občanská vybavenost, 
která je rozptýlená do jednotlivých, menších čátích uprostřed města. Dále jsou důležité nezastavitelné plochy 
parků, městské zeleně, a veřejných prostransvých. Nové výrobní a skladovací plochy jsou soustředěny na okraj 
města. Historicky starší průmyslová plocha na východě od centra je již obestavěna bytovou zástavbou. 
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 Základní prostorové členění města - 
Současné rozložení funkcí ve městě

Z – plochy zeleně, 
(ZK - zahrádkářské 
kolonie, 
P - parky) 
P – průmyslové 
plochy, 
S – sportovní plochy, 
C – centrum města 
(ŠP -Špitálské před-
městí), 
OS – plochy obytné 
sídlištní, 
ORD – plochy obytné 
– zástavba RD, 
VP - veřejné plochy 
(N - hlavni auto-
busove + vlakové 
nádraží, 
H - hřbitov)

Funkční členění města - 
Výsek platného územního planu zaměřeno na Mírové náměstí a jeho okolí, legenda viz str. 15
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  Vybrané zvláštnosti a jedinečnosti města

Jako nejkrásnější vnější obraz města bych označila kadaňskou vedutu, otevírající se na příjezdové cestě z ji-
hovýchodu směrem od Podbořan. Je, možná spolu s městy jako je Jindřichův Hradec nebo Bechyně, v Čechách 
a i na Moravě jedinečná.

Katova ulička, spojující Staré Město se Špitál-
ským předměstím, vznikla společně s tzv. Ka-
tovou brankou na počátku 14. století jako součást 
prvního pásu městských hradeb. Sloužila jako od-
padní stoka přebytečné vody z rybníků a kašen na 
hlavním náměstí, kterou odváděla do Bystřického 
potoka, a při obraně Kadaně jako rychlá spojnice 
městského centra s hradebním parkánem. Podle 
pověstí byla v uličce zaživa zazděna rouhavá jep-
tiška, která tu vždy o půlnoci straší s posledním 
kadaňským katem Ignácem Kaylem, jenž bydlel 
koncem 18. st. v blízkém Katově domě (čp. 190) a 
věnoval se lidovému léčitelství.

Délka Katovy uličky je 51 metrů, šířka v nejužším 
místě 66,1 cm.

Minoritská bašta (označovaná též jako Stře-
dověká bašta) byla hlavní ze tří obranných bašt 
střežících severovýchodní nároží městského ope-
vnění v Kadani. Bašta je součástí druhého, tzv. 
parkánového hradebního pásu, který byl zbudován 
v průběhu 15. století. Po rekonstrukci sloužila jako 
restaurace, poté došlo k adaptaci na muzejní vy-
užití. 
Od roku 2013 se v prostorách Minoritské baš-
ty nachází expozice Městského muzea v Kadani 
s názvem Militaria. Ta je věnována vojenským a 
válečným dějinám města od dob raného středově-
ku až po druhou světovou válku. Součástí inter-
aktivní expozice jsou mimo jiné i repliky zbraní a 
zbroje.
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Vinice v zahradách Františkánského kláštera

Z hlediska místních tradic a zvyklostí vy-
bírám nejvýznamnější kulturní akcí města, 
Císařský den. Kadaňští si tak připomínají 
návštěvu českého krále a římského císaře 
Karla IV., ke které v Kadani došlo léta Páně 
1367. Za jeho vládu zažilo město největší 
rozkvět. Hlavní ceremonie je provázena 
bohatým programem, který je na sklonku 
dne zakončen ohňostrojem. 

Z moderních akcích (či dokonce tradic) 
bych uvedla mulitžánrový muzikální festi-
val, který se uspořádává na volné ploše po 
Špitálském předměstí. Kadaň každoročně 
ožije tímto hudebním festivalem s názvem 
Vysmáté léto. Na dvou pódiích umístěných 
mezi řekou Ohří a kadaňskými hradbami 
se během poslední červnové soboty vy-
střídá řada českých interpretů. Festival se 
koná na volné ploše, která vznikla po asana-
ci Špitálského předměstí. 

Dále stojí za zmínku Vinařská obec Kadaň, 
která je součástí vinařské podoblasti li-
toměřické. Historie vinařství na Kadaňsku 
sahá hluboko do historie. První písemné 
zmínky pocházejí již ze 13. století. Ne-
jvětší rozkvět zažilo vinařství v Kadani 
a okolí poté, co se Kadaň v polovině 13. 
století stala královským městem a nejvíce 
pak za vlády císaře Karla IV., který dne 
8. září 1374 udělil zvláštními vinařskými 
privilegii Kadani stejná práva a svobody, 
jakými se při zakládání vinohradů a pro-
dukci vína řídili obyvatelé Pražští. Od roku 
2000 byla v zahradách Františkánského 
kláštera v Kadani opět zavedena tradice 
Svatováclavského vinobraní s bohatým 
kulturním programem. Od roku 2016 je 
pak možné opět zakoupit a konzumovat 
kadaňské víno, které je registrováno aso-
ciací regionálních značek.

Průvod za Císařského dne, v pozadí Svatá brána

  Místní tradice a zvyklosti
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  c. Vyznačení urbanistických, krajinářských a architektonických hodnot,  
  vyznačení nedostatků a problému sídla

Pro své obyvatele je Kadaň město užitečné a pestré. Nabídka pracovních, kulturních, sportovních  a vzdělávací 
ch možností je různorodá a bohatá.

Ze širšího hlediska lze mezi urbanistické a zárověň krajinářské hodnoty jednoznačně zařadit celou okolní příro-
du. Její pestrost (vysoké pohoří lemující krajinu od jihozápadu až na sever a velká plošina Mostecké pánve 
na východě) i nedotčenost (Doupovské hory). Významná vyhlídková místa z krajiny na sídlo jsou z každého 
vrchu okolníh kopců. Za zmínku stojí rozhleda Svatý kopeček, ze které je nejkrásnější vyhlídka na město a 
okolí. Dále můžeme vnější obraz města vnímat z příjezdové cesty směrem od Podbořan (jižní svah před údolím 
Ohře), odkud se nám otevírá typické panorama města (viz fotografie str. 2). Vyhlídkovým místem, kde se z 
centra města dá obhlédnout celá krajina, je z věže Kadaňské radnice na Mírovém náměstí. 
Místním obyvatelům nabízí bohatou možnost rekreace, od lyžování v zimě, turistických výletů do Krušných 
hor až po bohatou síť cyklostezek. Významným krajinným útvarem v těsné blízkosti historického centra je 
stolová hora Úhošť, která už přitahovala většinu historických kultur. 
Město nabízí velké množství funkčních veřejných prostranstvých. Největší plocha parkového charakteru jsou 
Smetanovy sady, oddělující sídliště Budovatelů od vilové čtvrti. Park je anglického typu a nabízi velké travnaté 
plochy k všemožným aktivitám. Mírové námětí v historickém centru Kadaně spočívá v jedné velké, zpevněné 
ploše a morovým sloupem uprostřed. Zde se konají veškeré společenské akce. Další velké veřejné prostranství, 
které není ani parkového charakteru ani přímo náměstí, je volná plocha po bývalém Špitálském předměstí. V 
současné době je několikrát za rok využíváné pro velké, společenské akce. 

Velkým problémem Kadaně je vylidněné historické centrum. Prostory kolem Mírového náměstí jsou téměř ne-
obydlené. Žije zde jen málo obyvatel, většina bydlí v “panelácích na okraji města” (bráno s nadsázkou, Kadaň 
nabízí i čtvrti s rodinnými a nízkopodlažními bytovými domy). Život mísntích obyvatel se odehrává v nových 
centrech. Tyto vznikla souběžně se sídlišti a bývají nejčastěji definovány supermarkety. 
Důvody pro vznik tohoto problému jsou dva. Prvním důvod vznikl nestálým obydlením celého území. Město 
patřilo do oblasti Sudet. Po válce došlo k velkému vystěhování Němců a tak 80 - 90%, obyvatel přišla až po 
válce ve spojitosti s novými pracovnými příležitostmi dané těžbou hnědého uhlí a vzniku továren. To znamená, 
že téměř nikdo v Kadani není starousedlík. Většina nově příchozích  nová obyvatel nešla bydlet do centra, ale 
obydlila v 50-60 letech 20. stoletín panelová sídliště. V nich vyrůstali další generace, které si na prostředí zvy-
kli. Pro ně je domov tam,  a ne ve starém centru.  Tento stav posílila i další výstavba panelových domů v době 
stavebního boomu (v 70 - 80 letech 20. století, zminěno v odstavci b.), kdy byla tato technologie na vrcholu. A 
právě charakter panelových sídlišť (vysokopodlažní věžové stavby s velkymi rozestupy) vytváří  dojem, že je 
územní struktura sídla z pohledu rozložení obyvatelstva soustředěna spíše k okraji města než k jeho jádru. (dobře 
čitelné z nadhledové fotografie na str. 22).

Dalším bodem jsou velké plochy zahrádkářských koloniích na okraji města. Je nutné zhodnotit, zda-li by se 
mohla změnit funkce jejich využití na čistě obytnou. Jsou situovány v blízkém úpatí kopců, některé kolonie 
jsou dokonce umístěny již ve svahu, a to by mohlo být pro rodinné domy velmi atraktivní místo. Je samožřejmě 
nutné svážit, zda-li by dodatečné vybudování dopravní i technické infrastruktury byly efektivní. 



29

  d. Doporučení hlavních cílů a vizí budoucího urbanistického uspořádání 

Efektivnější využití volných ploch k zástavbě uvnitř hranic města - Kadaň je přirozeně ohraničena kopci, 
ale bohužel vznikly některé nové satelity už mimo tuto morfologickou konfiguraci. Kadaň má dnes nesmysl-
né satelity na okraji města, kterí se rozprostírají dál do krajiny. Přitom hned vedle centra (myšleno Špitálské 
předměstí) je volné místo, které pro vybudování bytové čtvrti bylo ideální. Bylo by v bezprostřední blízkosti 
zástavby, takže by navíc nemusely být budovány nové komunikace, zasíťování atd. 

Špitálské předměstí (dále ŠP)- Navrhuji jako hlavní cíl budoucí zásavby, aby tato plocha tzv. Špitálského před-
městí byla znovu využita pro bydlení. Špitálské předměstí a historické centrum mají velmi specifický vztah. Dle 
mého názoru je důležité navrhnout zde zástavbu tak, aby byl tento vztah přínosný pro obě strany. Představuji 
si pod tím obdobu “vnitřního satelitního města”, to znamená, že by mělo mít primární funkci bydlení jen s 
několika lokálními veřejnými prostory s kavárnou či obchůdkem. Regulace jejich velikosti je důležitá, aby se 
z historického centra nepřemístil život do předměstí (problém s málo obydleném centrem byl zmíněn v od-
stavci III c.), myslím tím vyvarovat se vybudováním nového, konkurenčního náměstí. Dle mého názoru je tedy 
důležité ŠP opět vdechnout život. Toto se může stát mnoha způsoby. V časopisu ARCHITEKT, 4/5 2013 jsou 
na zmíněné zadání představeny nejrůznější návrhy studentů z FA ČVUT. Vidíme příklady, kdy se toto “oživení” 
může docílit výstavbou areálu vysoké školy, vytvoření atrakce (například návrh vinice) nebo turistické lokality 
s návazností na nábřeží Maxipsa Fíka s cyklostezkou, která se časem propojí až do Německa.  Tři vybrané náv-
rhy jsou tématem 2. části této práce. 
Charaktér budoucí zástavby - doporučuji volit typ 
budoucí obytné zástavby spíše nízkopodlažní (např. 
výškovou hladinu do 5.NP) a typu malých bytových 
a rodinných domů. Ve měste sojí nyní velké množst-
ví vysokopodlažních bytových domů a tento počet, dle 
mého názoru, není potřeba zvyšovat. Volné plochy na 
okraji města dovoluji vetší rozptyl zástavby ale musí se 
vyvarovat tvorbám satelitů.

Nahrazení starěší, překonané zástavby - Součástí 
myšlenky rekultivizace ŠP je i nahrazení lineové pan-
elové zástavby lemující hlavní silnici (viz foto na této 
straně) jinou, vhodnou bytovou zástavbou. Tato zástav-
ba by mohla lépe vyhovovat soudobému bytovému 
standardu a současně esteticky lépe zapadat do okolní 
nízkopodlažní struktury. 

Zahrádkářské kolonie - zhodnotit, zda-li by v těch-
to lukrativních částech města byla vhodnější bytová 
zástavba. Navrhuji alternativní řešení. Volné veřejné 
plochy na sídlišťích, které vznikly mezi panelovými 
domy, by mohly být využity jako komunitní zahrádky. 
Obyvatelé sídlišť tak mohou pěstovat bylinky a ros-
tliny v těsné blízkosti svého domova a zárověň by se tak 
poskytla plocha pro společenské aktivity (workshopy, 

Rozvoj turistickéhé ruchu - Do budoucna by mělo 
být pamatováno na důležitý rozvoj turistickéhé ru-
chu při zachování jedinečné památkové rezervace i 
významných přírodních a krajinných prvků na břehu 
Ohře. Investice města i soukromých investorů a in-
stitucí do dnes docílily stavu, kdy byla Kadaň něko-
likrát oceněna jako město roku za obnovu městské 
památkové rezervace a za realizaci Programu regen-
erace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón.
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Analýza zástavby území - 
Vyznačené Špitálské předměstí, které je řešeno v 2. části této práce

Hledání ideální hranice města - 
Vyznačení současné hranice

Hledání ideální hranice města - 
nesprávný směr rozvoje zástavby

Hledání ideální hranice města - 
Plánovaný rozvoj města 
rozšíření města o 1/6 jeho současné rozlohy = 48,9 ha

  Postup při hledání potenciálních místo pro budoucí rozvoj města
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Část druhá - Posouzení vybrané části města
  I. Popis úlohy

Ke zpracování druhé části semestrální práce byly vybrány tři studentské práce z FA ČVUT na téma Ztracené 
Špitálské předměsty z ateliéru Jana Šépky a Miroslavi Tůmové. Přístup k těmto pracím jsem získala z časopisu 
ARCHITEKT, 4/5 2013, strany 78 - 126. Stanoveným úkolem je jejich představení, zhodnocení a vybrání 
jednoho, finálního návrhu, který ze subjektivního hlediska nejvíce vyhovuje požadavkům města.

  Ztracené středověké Špitálské předměstí

současná podoba Špitálského předměstí v Kadani, jednoho z nejlépe zachovaných historických měst v ČR, je 
bohužel typickým příkladem ignorace  komunistických plánovačů a tehdejších architektů a urbanistů v manipu-
lacu se starobylou měststkou krajinou. Histrická čtvrt se rozkládáv jihovýchodní části města. Její urbanistický 
ráz býval určován údolím říčky Bystřice, spěchající k soutoku s Ohří, která se po svém zatrubnění stala řekou 
ponornou. A právě tato řeka Ohře tvoří od jihu přirozenou hranici ŠP, které západně sousedí se středověkými 
hradbami a vertiálami impozantních věží Starého Města, na východě a severu pak přechází v mladší zástavbuz 
19 a 20 století. 
Urbanistická pamět tohoto areálu sahá až do konce 12.století. Tehdy si v knížecím trhovém městečku vystavěl 
řád johanitů románský kostel se špitálem, podlě něhož se tato část města nazývá. I když byla Kadaň povýšena 
na královské město a její centrum se posunulo dále za hradby, tak si tato část nadále udržovala svůj význam a 
jeho Soumarské tržiště stále plnilo funkci důležitého komunikačního, tržního a obchodního ohniska. ŠP se vy-
značuje značnou koncentrací výrazných sakrálních objektů, které se dochovaly až do dnešních časů. Na jižním 
okraji je to špitální kostel Stětí sv. Jana Křitele, na severu pak někdejší hřbitovní kostel sv. Anny, v samém cen-
tru čtvrti pak monumenální alžbětínksý klášter s kostelem sv. Rodiny, a další. V architektonické tváři ŠP se tak 
zrcadlí celá paleta slohů, od románského a gotického až po renesanci, baroko a rokoko až secesi. Jeho hranice 
jsou navíc dodnes zřetelné vyznačeny linií městských hradeb. 
V 60 a 80 letech 20 století se s posvěcením památkářů uskutečnila plošná asanace této čtvrti, která je přitom 
součástí městské památkové rezervace, již padlo za obět celé Vlaššské náměstí a většina domů. Do historického 
obrazu ŠP s několika kostelními věžemi se pak brutálně vlámala někvalitní vysoká panelová zástavba, která v 
průhledech z určitých míst poněkud nevybíravě konkuruje dominantám historické Kadaně. 
V průběhu několika desetiletí byla narušena přirozená interakce předměstí s řekou Ohři. Radikálně se také po-
sunula dopravní situace čtvrti, když se ulice Rokelská změnila v hlavní silniční průtah městem - po rekonstruk-
ci již funguje “jen” jako městská třída, paralelně běžící s novou cyklostezkou. Jedna z nejaktuálnějších hotových 
rekonstrucí je ta nábřeží pod kadaňským hradem, která je součástí velkorysého projektu nábřeží Maxipsa Fíka. 
Město a řeka si v tzv. Podhradí symbolicky opět podávají ruce. 
Po asanaci zůstávají na ŠP rozsáhlé proluky, jejichž reliéf je deformován navezením sutin z někdejších demol-
ic. Stará uliční síť je na několika místech zcela zaniklá a tato anomálie se natolik otiskla do kadaňské menální 
topografie, že si mnozí obyvatelé ani nedovedou představit, že by se na historických parcelách znovu zastavělo 
(nicméně ohlasy na studentské práce, která právě toto zastavění obnovuji nebo navrhuji zcela znovu, byl velmi 
pozitivní. Studentské práce tak místní obyvatelé nabádaly k zvažování této možnosti). 
Dnešní ŠP působí jako otevřená rána v městkém organismu. 

Za této situace vstoupil do reflexí novým urbanistickým řešením ŠP ateliér Jana Šepky a Miroslavy Tůmové z 
FA ČVUT v Praze. V rámci studentského projektu Ztracené předměstí vzniklo několik odvážných a v mnohém 
inovativních studií, kterým se díky moderaci ze strany města Kadaně podařilo rozproudit živou diskusi nad 
tímto územím. 



32 Lokalita, kde jsou umístěny studentské návrhy, a její vztah k historickému centru

Současná situace - volná, nevyužitá plocha po demolici. Na východě je patrná panelová zástavba, na jihu stavby, kterým se zbourání vyhlo.

Podoba Špitálského předměstí před asanací, která proběhla v v 60. až 80. letech 20. století. Dobře poznat hustá zástavba  a členitost parcel.
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Shruntí všech odevzdaných studentských pracích

Znění oficiálního zadání z FA ČVUT



34

  II. Vybrané studentské práce
   a. Viniční terasy (mé 3. místo)

Koncept viničních teras vychází z terénního charakteru “podkopcí”, ve kterém se Kadaň nachází a který je 
spjaty s vinařskou historií města. Pracuje se třemi základními prvky - siluetou města, vinicemi a oživením před-
městé a centra. Zkombinováním těchot prvků vznikly viniční terasy, ve kterých sjou vložené objekty nabíze-
jící služby (slova autorek). 
-- Pohled na hradby zůstává, které terasy objímají, zůstává otevřený,
-- Území je zcela využité, 
-- Vinice jsou veřejně přístupné a prolínají se s vybaveností (knihovna, hotel, obchody a další),
-- Terasy tvoří vstupní bránu do historického centra města a propojují jej s existující stezkou kolem Ohře,
-- Život přinese do areálu bydlení v terasových domech (BD a RD) vedle Anežského kláštera,
-- Veřejný prostor je před kapličkou

Myšlenka ponechat nejbližší okolí hradeb nezastavěné a přitáhnout sem život pomocí založení vinice, veře-
jných prostor a obchodů, se mi osobně zdá velmi rozumná. Tento návrh “nepřekvapuje” novou zástavbou a 
submisivně se vkládá do stávajícího vnějšího obrazu města. Nově vzniklé zelené plochy jsou podobné těm, které 
jsou zde ted, ale zdají se narozdil od nich udržované a použitelné v městském životě. 
Návrh počítá s tím, že rozvojová bytová zástavba bude soustředěna na jiné okraje města než tento. Osobně 
bych k tomuto návrhu přidala další BD či RD na východní cíp lokality. Dle mého názoru je návrh relativně 
jednoduchý na realizaci. Z hlediska provozních vztahů by bylo otázkou, jestli by se historické centrum buď 
oživilo nebo naopak více vylidnělo, kdyby byly nabízeny další veřejné prostory (a velmi lukrativní) v jeho těsné 
blízkosti.



35

  
   b. Transformace původní struktury (mé 2. místo)

Koncept vychází z histrické struktury místa, předevsím pak ze sítě náměstí a ulic. Historická uliční síť definu-
je nové plochy “bloků” vhodné k zastavění. Následně bylo nutné tyto “bloky” porovnat se současnou situací v 
území a zároveň upravit veřejný prostor tak, aby splňoval platné legislativí požadavky. Velikost parcel odpovídá 
měřítku historické struktury a je tak adevátní danému měříku (slova autora).

-- Zástavba umožněna třemi typy  - řadové RD, RD s obchodním parterem a polfunkční BD
-- Projekt navrhuje jednotlivé charaktery ulic (většina je navržena jako jednosměrná  zklidněná komunikace)
-- Návrh respektuje projekt nábřeží Maxipsa Fíka a plynuje na něj navazje
-- Kovářovské náměstí bude obnoveno
-- Říčka Bystřice bude vrácena do svého půdovního koryta a protékat předměstím
-- Zadní část nábřeží bude osazena stromy a travnatou plochou a bude mít funkci parku

Myšlenka ponechat nejbližší okolí hradeb nezastavěné a přitáhnout sem život pomocí založení vinice, veře-
jných prostor a obchodů, se mi osobně zdá velmi rozumná. Tento návrh “nepřekvapuje” novou zástavbou a 
submisivně se vkládá do stávajícího vnějšího obrazu města. Nově vzniklé zelené plochy jsou podobné těm, které 
jsou zde ted, ale zdají se narozdil od nich udržované a použitelné v městském životě. Autor lemuje starou uliční 
sít vybraným druhem zástavby, jejichž uliční síŤ tvoří jednu linii. To je typické pro středověké město, ale přála 
osobně bych formu zástavby trochu “uvolnila”, například různou formou výšky a hloubky zástavby. Velmi se mi 
líbí myšlenka, že domy směrem k náměstí budou mít obchodní parter. 
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   c. Typizované rostlé město (mé 1. místo)

Základní myšlenkou konceptu je navrátit předmšti jeho původní městský charakter  a umožnit mu stát se 
znovu součástí města. Stávající, časem ověřená síť cest a míst se stává páteří nově navržené struktury. Tato síť je 
obehnaná zástavnou převážně obytného charakteru, jejíž figura a hustota se mění. Vzor byl hledán přímo v ur-
banistické struktuře Kadaně - dlouhé line bloků obohaceny o různé děje - křižovatky, rynky, plácky, průchody. 
(slova autorů).
-- Efekt přirozeného rostlého města
-- Lomené přímé úseky ulic, rozšiřování a zužování uličních profilů 
-- Rigidní struktura je narušena otevíráním bloků, různou hloubkou domů, figurou různých střech a tvary
-- Vytvořen modulový systém kombinující sedm typů RD s definovanými vzájemnými vztahy a limity
-- Centrální oblast s obchodním parterem, službami a BD se vylévá směrem k jihovýchodu k řece

Dle mého názoru splňuje tento návrh ve všech pomínkách potřeby ŠP a historického centra. Návrh vytvoří 
nový typ zástavby, který je velmi podobný historickému, ale neopomíjí novodobé myšlenky. Stále nechává 
dostatek volnosti mezi zástavbou, aniž by působila řídce. Hraje si s různými formami a funkcemi, což by mohlo 
v každém evokovat spjatost s historickým kontextem, ze kterého autoři vycházejí. Z hlediska kompozice autoři 
zvolili velmi zajímavé řešení. Provozní vztahy jsou zde řešeny srozumitelně a veřejné prostory se odklánění od 
historického náměstí. Umístěné těžiště navrhované struktury je v oblasti kolem kostela Stětí sv. Jana Křitele.  
Nekonkuruje tak stávajícímu Mírovému náměstí. Návrh dále přináší na jeho východní cíp, kde se dotýká již 
zklidněné ulice Rokelské, život a aktivity směrem k řece. Autoři zde zvolili umístění malého pivovaru s restau-
rací a penzionem. Nově navržená zástavba působí v rámci celého města jako přirozená a zdá se, jako by zde byla 
od samotného počátku. 
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