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Anotace: 

Předmětem mé bakalářské práce je porovnaní, zda města  historicky významná přitahují 

pozornost turistů více neţ města méně významná nebo města, která  o své historické 

kořeny určitou destrukcí minulé doby přišla. Poukáţi na to, ţe i města v  Severočeském 

regionu mají svůj půvab a velkou historickou a společenskou hodnotu. Vyhodnotím 

pozitivní a negativní přínos turismu v městských památkových zónách a městských 

památkových rezervacích v kontrastu s moţnostmi měst, které statut historické 

významnosti nemají. 

 

Klíčová slova: 

městská památková zóna, městská památková rezervace 

 

Summary: 

The subject of my batchelor work is a comparision of towns with historical significant and 

their attractions for tourists more than towns with less significance or towns that have lost 

their historical roots from some destruction in the past period. I will show that towns in the 

North Bohemia region have got a importance and a big historical and social value. I will 

evaluate the positive and negative contribution of tourism in towns which are declared as 

towns of historical zone and towns of historical reservation in contrast to the possibilities 

of  towns which do not have status of historical significance.  
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the historical reservation of towns, the historical zone of towns 
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1. Úvod 

 

Cestovní ruch je multiodvětvový sektor, který neoddělitelně zasahuje do celého 

systému státu a ţivota občanů. Je nezanedbatelným faktorem nejenom pro kulturní identitu 

měst samotných, ale je důleţitým zdrojem ekonomické struktury rozvoje měst. 

Ve své bakalářské práci se budu snaţit porovnat, zda města historicky významná 

přitahují pozornost turistů více neţ města méně významná nebo města, která o své 

historické kořeny určitou destrukcí minulé doby přišla. Poukáţi na to, ţe i města 

v Severočeském regionu mají svůj půvab a velkou historickou a společenskou hodnotu. 

Vyhodnotím pozitivní a negativní přínos turismu v městských památkových zónách 

a městských památkových rezervacích v kontrastu s moţnostmi měst, které statut 

historické významnosti nemají. 

Vizitkou a chloubou měst mnou popisovaných - Jirkova, Kadaně, Klášterce nad 

Ohří, Chomutova, Mostu a Ţatce, jsou historické památky, které byly zrenovovány a lákají 

turisty k mnoha společenským, kulturním, ale i sportovním akcím. Atraktivita některých 

památek ve vyjmenovaných městech, a nejen v nich, udivuje svou krásou i mnohé 

zahraniční návštěvníky. Šeď a zanedbané ruiny se stávají i v této lokalitě minulostí. 

Turismus je neodmyslitelně spjatý s dalšími sluţbami, jako je dopravní obsluţnost, 

ubytování, stravování a nesmí chybět ani kvalitní informační systém. Poskytování těchto 

sluţeb umocňuje atraktivitu dané lokality. 

Kaţdého výletníka můţe oslovit jiný potenciál navštěvované oblasti, ať uţ je to 

příhodná poloha, zajímavá architektura, dostatečná rozloha zeleně, moţnost kulturního 

nebo sportovního vyţití. To vše jsou parametry, které mají dobré výchozí předpoklady 

k tomu, aby byly cílem pro jednodenní nebo vícedenní návštěvnost. Mnoho jednotlivců se 

na svou turistickou pouť vydá na základě doporučení jiné osoby. Pro turismus je důleţitá 

nejen propagace měst samotných, ale i přilehlého okolí, které můţe lákat mnohými 

rozmanitostmi, kouzlem památek, půvabem turistických tras a přírodními krásami. 

Návštěvník se rád nechá okouzlit malebným prostředím měst a upravenými 

historickými pamětihodnostmi a ani netuší, co sil a prostředků je zapotřebí vynaloţit na 

obnovu a údrţbu památek. Prostředky získané provozem turistického ruchu obvykle 
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nekončí v rukách vlastníka udrţované památky. Vlastníci jsou často města a církev a ti se 

tak stávají prostředníkem pro vznik sluţeb v turistickém ruchu. 

Historické pamětihodnosti jsou odkazem našich předků. Je to odkaz, který upevňuje 

naší autentičnost a jedinečnost. 

Přínos turismus je nenahraditelný, napomáhá realizovat a uskutečňovat mnohé cíle, 

umoţňuje získávat nová poznání. Díky tomu, máme moţnost obdivovat nové a objevovat 

dávno zapomenuté. 

 

„Historie je svědectvím časů, světlem pravd, živou pamětí, 

 poslem minulosti a učitelkou života„ 

(Marcus Tullius Cicero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-citaty.cz/autori-citatu.php?autor=Marcus%20Tullius%20Cicero&pozice=0
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2. Charakteristika oblasti 

 

Města: Kadaň, Klášterec nad Ohří, Jirkov, Chomutov, Most i Ţatec leţí v Ústeckém 

kraji a spadají do Krušnohorského podhůří (obr. 1). Krušné hory se táhnou podél hranice 

České republiky a přilehlým Saskem a představují přes 130 km. Větší část se rozprostírá 

v kraji ústeckém, pouze západní část vybíhá do kraje karlovarského. Krušné hory se 

skládají z několika celků, zmínila bych alespoň Klínoveckou hornatinu nebo Cínoveckou 

planinu [32]. 

Území se rozprostírá na geologické jednotce Českého masivu, která je jednou ze 

dvou základních geologických jednotek našeho území. Český masiv prodělal mobilní 

vývoj během proterozoika a paleozoika. Koncem paleozoika byl mobilní vývoj varijským 

vrásněním ukončen. Prvohory tedy představují období, kdy se Krušné hory zformovaly. 

Druhohory dále představují období, kdy byla oblast zarovnávána. Zásadní přetváření 

krajiny se odehrávalo ve třetihorách asi před 15 milion let. V třetihorách, v miocénu, jedné 

z etap třetihor, se po mohutných tektonických projevech alpsko-karpatského vrásnění 

utvořila v této oblasti rozsáhlá pánev, které náleţí jiţ mnou zmiňovaná města, kterým se 

v mé bakalářské práci věnuji. V období čtvrtohor pak došlo k vyvrcholení modelace 

vzhledu krajiny, kdy došlo k výzdvihu krušných hor a nadále pokračovala sedimentace, 

která zde probíhala jiţ od období mladších třetihor[7].  

S vývojem Krušnohoří jsou spjata naleziště rud. V minulosti zde byl bohatý výskyt 

kovových rud, které jsou dnes jiţ ve značné míře převáţně vyrubané. Nejen kovové rudy, 

ale také díky sopečné aktivitě v této oblasti nacházíme mnoţství léčivých pramenů, které 

jsou podstatou vzniku lázeňských středisek v této oblasti. Vrcholové partie Krušných hor 

dodnes skýtají rašeliniště, které zachovávají dávnou tvář krajiny. 

Značně lesem porostlé a těţko přístupné Krušné hory nelákaly dlouhou dobu 

k tomu, aby se zde lidé usídlili, počáteční osidlování bylo sporadické a nepravidelné. 

Hlavní trasy směřovaly od západu k východu, podél kterých následně vznikala od 

13. století obchodní a řemeslnická města např. Most a Kadaň. V 16. století, kdy se 

v Jáchymově nalezlo stříbro, se Krušné hory staly nejznámějším nalezištěm rudného 

dolování v celé Evropě. To bylo pravděpodobně i období, kdy vznikl i nynější název 
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pohoří. Kronika Petra Albína z 16. století poprvé zmiňuje název Erzgebirge - tedy Krušné 

Hory a následná havířská horečka přivedla v tomto období do oblasti asi 30 000 lidí [32]. 

Hospodářský rozvoj je spjat s uhelnou pánví a tedy s těţbou hnědého uhlí, která 

dala postupně vniknout dalším průmyslovým odvětvím. 

Šlo zejména o průmysl sklářský, chemický, hutní a energetický. Kvůli těţbě 

hnědého nerostu zaniklo mnoho obcí i některé části měst. Obyvatelé z více neţ 80 vesnic 

byli přestěhováni do nově vystavěných sídlišť, zejména na Mostecku a Chomutovsku. 

Kaţdý kdo projíţdí krajinou severočeské hnědouhelné pánve, můţe vnímat devastaci 

krajiny, která je ale v několika posledních letech rekultivována a odráţí se na ní nová práce 

mnoha odborníků, kteří se snaţí přírodu postupně vracet do původního stavu. Vznikají zde 

nové lesy, sady, vinice, pole a jezera. 

Mimořádnou předností Krušných hor je snadná dostupnost vrcholových úpatí. Četnými 

údolími vedou silnice a ţelezniční tratě, na nejvyšší vrcholy pak vedou lanovky. Ačkoliv 

se to nemusí zdát, je to oblast hojně turisticky navštěvovaná. Klínovec, nejvyšší vrchol 

Krušných hor, s nadmořskou výškou 1244 m je v letních měsících oblíben pro pěší 

i cykloturisty. V zimních měsících je pak vyhledávaným lyţařským střediskem [17]. 

 

 

Obrázek 1: Ústecký kraj – převzato a upraveno (Topograf s. r. o.) 
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3. Definování lokalit z hlediska historické významnosti 

 

3.1 Stručná charakteristika vybraných měst vyhlášených 

jako městská památková rezervace 

Pojem městská památková rezervace: Název rezervace můţe znamenat - chráněné 

území určené k ochraně přírodně nebo památkově cenných míst. Městskou památkovou 

rezervaci vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči a podle vyhlášky Ministerstva kultury ČSR č. 66/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů [36]. 

 

3.1.1 Město Kadaň 

(obr. 2) – v roce 2009 s počtem obyvatel 18 042 se nachází v severozápadní části 

Ústeckého kraje. 

 

Obrázek 2: Kadaň z mostu přes řeku Ohři (cs.wikipedia.org) 

Historické jádro města Kadaně bylo v roce 1978 prohlášeno městskou památkovou 

rezervací. 

 „Kadaň leţí v samotném srdci historického Kadaňska, nad řekou Ohře, která zde 

vytváří přirozený předěl mezi masivem Krušných hor a Doupovských vrchů. Kadaň 

a Kadaňsko jsou umístěny v geografickém centru severozápadních Čech, a sice na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_kultury_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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samotných hranicích Ústeckého a Karlovarského kraje, klíčový význam má téţ 

bezprostřední blízkost Spolkové republiky Německo, konkrétně Saska, které je naší branou 

jak do sousedního Německa, tak i do dalších zemí Evropské unie. Město Kadaň je jiţ 

odpradávna křiţovatkou mezinárodních obchodních stezek, vedoucích Poohřím z Bavorska 

a přes Krušné hory ze Saska. Dopravní význam Kadaně od konce 19. století postupně 

klesá, coţ ovšem nutně nemusí znamenat překáţku rozvoje cestovního ruchu“ [9] 
1
. 

Osídlení dnešního území Kadaně sahá do velmi dávné minulosti. Archeologické 

nálezy dosvědčují, ţe první člověk se zde usadil asi před šestnácti tisíci lety. Po roce 1989 

se město začalo věnovat především městské památkové rezervaci. Architektonický 

komplex františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků byl roku 1995 dokonce vyhlášen 

Ministerstvem kultury ČR národní kulturní památkou [4]. 

Ministerstvo kultury vyhlásilo Kadaň jako „Město roku 1995“. Tuto cenu město získalo za 

nejlepší přípravu a realizaci programu „Regenerace městské památkové rezervace“. 

Kadaň má zhruba 200 nemovitých památek, které spadají do registru městské 

památkové rezervace. Město se můţe pochlubit řadou památek. Mezi nejvýznamnější 

památky patří radnice s ojedinělou věţí výšky 53,7 m s gotickou arkýřovou kaplí, dále hrad 

– původně gotický, prošel řadou oprav aţ do doby Marie Terezie, dnes zde sídlí Městská 

knihovna, obřadní síň, galerie a dům s pečovatelskou sluţbou. Další památkou je kostel 

Povýšení sv. Kříţe – zaloţen v gotice, po poţáru města barokní přestavba, kostel Stětí sv. 

Jana Křtitele – postaven v nejstarší zástavbě města, má románské prvky, dnes barokní 

podoba. Nově je pro turisty zpřístupněna rozhledna. Nejvýznamnější památkou je 

bezesporu Františkánský klášter s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků, který byl v roce 1995 

pro svou historickou hodnotu zařazen Ministerstvem kultury České republiky mezi 

Národní kulturní památky. Františkánský klášter slouţí návštěvníkům jako muzeum. 

V noviciátu kláštera má sídlo ZUŠ Kadaň. Nicméně dnešní tvář historického městského 

jádra zdobí nebývalé mnoţství nádherných měšťanských domů, církevních staveb a zbytků 

středověkého opevnění. Ne nadarmo je historická část Kadaně městskou památkovou 

rezervací. 
 
Atraktivní tvář města vytváří zejména ucelený soubor historicky hodnotných 

objektů, které lákají svou působivostí [30, 9]. 

                                                 

[9]
1
 Kulhánek, J., Čuboňová, K. (2009): Vyhodnocení a aktualizace strategického plánu 

města Kadaně z pohledu turistického ruchu. In: Zpráva o stavu cestovního ruchu v Kadani. 

6 s. 
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V měsíci prosinci 2009 bylo zveřejněno, že se Kadaň umístila na 1. místě v anketě 

"O nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2009". 

 

3.1.1.1 Informační turistické centrum 

Turistické informační centrum města Kadaně sídlí v Galerii Josefa Lieslera pod 

věţí kadaňské radnice. Klientelu tvoří místní občané, tuzemští turisté a v posledních 

několika letech stále více i zahraniční návštěvníci. 

„Statistika o klientech informačního centra se vede od roku 2006. Návštěvnost radniční 

věţe je sledována od roku 2003. V hlavní sezóně (květen – září) připadá odhadem 70 % na 

klienty z Kadaně (prodej vstupenek na nejrůznější kulturní akce, výstavy), zbylých 30 % 

tvoří převáţně zahraniční turisté (Německo, Nizozemí, výjimečně Austrálie, USA). 

V posledních letech rostou organizované zájezdy, z tuzemska i zahraničí a v informačním 

centru si zajišťují průvodcovské sluţby. Informační centrum v Kadani je členem Asociace 

českých informačních center a spolupracují na projektech České centrály cestovního 

ruchu“ [9]
2
 . 

 

3.1.1.2. Propagace města Kadaně 

„Město Kadaň má dnes k dispozici plnohodnotné audiovizuální propagační 

materiály, které začaly vznikat především od roku 1993, a sice v českém, anglickém 

a německém jazyce. V informačních centrech a v městském muzeu je nabízeno zhruba 

patnáct kniţních titulů, týkajících se historie, kultury a přírody Kadaně a Kadaňska“. 

„Od roku 1993 se Kadaň prezentuje na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, 

především v Praze (”Holiday World”, roční náklady: 130 tis. Kč) a v Brně 

(”REGIONTOUR”, ”GO!”, roční náklady: 100 tis. Kč). Dále se město Kadaň prezentuje 

na menších veletrzích tzv. regionálních. Nejčastěji se jedná o regionální veletrh v Hradci 

Králové, Ostravě, nově v Plzni“ [9]
3
.
 
 

 

                                                 

[9] 2 ,3 Kulhánek, J., Čuboňová, K. (2009): Vyhodnocení a aktualizace strategického 

plánu města Kadaně z pohledu turistického ruch. In: Zpráva o stavu cestovního ruchu v 

Kadani. 8 s. 
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3.1.1.3. Historické objekty turistického zájmu 

 Kadaň je malebným městem protkaným mnoha významnými památkami. Níţe 

uvádím výběr nejlákavějších pamětihodností, o které je z turistického hlediska velký 

zájem. Nutností je uvedené památky udrţovat, coţ se městu Kadaň v dostatečné míře daří 

díky dotační politice Ministerstva kultury České republiky a z vlastního rozpočtu. 

 Městská radnice – soubor několika historických staveb s gotickou věţí. Jedná se 

o významnou dominantu a tradiční symbol města a jeho samosprávy. Vyhlídkový ochoz 

a arkýřová kaple jsou v turistické sezóně přístupné široké veřejnosti v doprovodu 

průvodce. Vlastníkem nemovitosti je Město Kadaň. 

 Děkanský kostel Povýšení sv. Kříţe – jedna z nejvýznamnějších dominant města, 

kterou se můţe Kadaň pyšnit. V jádře se jedná o gotickou stavbu, která byla barokizována 

v 17. a 18. stol., po poţáru v roce 1811 radikálně přestavěna. Vlastníkem je Katolická 

farnost Kadaň. 

 Měšťanské domy v historickém centru – soubor budov, kde se do dnes 

dochovaly fragmenty ze 13. století, dnešní podoba fasád z rekonstrukce po poţáru 

v r. 1811. Většina z nich podsklepena, některé i ve více patrech. Nejvýznamnější např.: 

Šlikův dům. Vlastníky jsou domy v soukromém vlastnictví, Město Kadaň. 

 Městský hrad – v jádře gotický královský hrad, který byl přestavěný ve 2. pol. 

18. století na kasárnu. Vlastníkem je Město Kadaň 

 Městské hradby – téměř ze dvou třetin zachovaný hradební systém (unikát v rámci 

ČR i středoevropského prostoru), který byl zaloţený na přelomu 13. a 14. století 

a doplňovaný aţ do 17. století, s dochovanými baštami, Mikulovickou bránou, barbakánem 

a hradem, na západní straně jedinečné tzv. Ptačí domky - komplex historických drobných 

hradebních nástaveb. Vlastníkem je město Kadaň (částečně soukromé vlastnictví). 

 Minoritský klášter sv. Michaela – původně gotická budova, upravená po zboření 

kostela na konci 18. století na gymnázium, koncem 19. století přistavěna budova okresního 

soudu a v bývalém klášteře věznice (dodnes dochované vězeňské cely včetně původního 

vybavení). V současné době sídlo Státního okresního archivu. Vlastník: ČR. 
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 Svatá (Mikulovická) brána - jediná v úplnosti zachovaná brána městského 

opevnění, v jádře gotická, v průchodu barokní výklenek, v němţ se nalézala socha Panny 

Marie z 15. století. Vlastníkem je město Kadaň. 

 Barbakán Ţatecké brány – unikátní předbraní zbořené Ţatecké brány, 

vybudované v roce 1458, významný doklad pozdně středověké fortifikace. Vlastníkem je 

město Kadaň.  

 Katova ulička – nejuţší ulice v České republice, spojuje staré město se Špitálským 

předměstím, vznikla společně s tzv. Katovou brankou na počátku 14. st. jako součást 

prvního pásu městských hradeb. Slouţila jako odpadní stoka přebytečné vody z rybníků 

a kašen na hlavním náměstí. Dnes je zajímavou turistickou atrakcí. 

 Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků je národní kulturní 

památka, která je nejvýznamnější památkou města i celých severozápadních Čech, 

významná je i v středoevropském kontextu, klášterní komplex byl zaloţen roku 1473 

a postupně během 15. a 16. století a následně v baroku rozšiřován, v kostele Čtrnácti sv. 

Pomocníků je zachován cenný mobiliář, v celém objektu unikátní goticko-renesanční 

a barokní malby, klášterní zahrada je parkově upravena a v části jsou vinice a chmelnice. 

Po rozsáhlé rekonstrukci probíhá v objektech postupné odhalování a restaurování 

nástěnných maleb. Klášter leţí mimo území městské památkové rezervace a od roku 1999 

je v prostorách umístěno městské muzeum. Vlastníkem je biskupství litoměřické (klášter 

pronajat Městu Kadaň, kostel Katolické farnosti Kadaň). 

 Kostel Stětí sv. Jana Křtitele – nejstarší kadaňský kostel z konce 12. stol., který byl 

mnohokrát přestavován, naposledy po poţáru v roce 1811, dominanta historického 

Špitálského předměstí. Vlastníkem je: Katolická farnost Kadaň (pronajat městu Kadani). 

 Katovna – polygonální hradební bašta z 2. pol. 15. století, k níţ ústí gotickou Katovou 

brankou tzv. Katova ulička, originální doklad městského opevnění. Vlastníkem: soukromé 

vlastnictví [9]. 

 

3.1.1.4. Kulturní a sportovní zařízení města 

„V Kadani se konají reprezentativní kulturní akce většího rozsahu, které se značnou 

měrou podílejí na zvýšení cestovního ruchu. Jedná se především o nově zaloţenou tradici 
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městských slavností: Císařský den, Svatováclavské vinobraní, Advent, nově také Rockfest, 

Františkánské léto a od roku 2005 Kadaňský masopust a Narozeniny Maxipsa Fíka“ [9]
4
. 

Kulturní zařízení města - Kulturní zařízení Orfeum, Kongresové centrum Střelnice, 

Městské Muzeum v bývalém Františkánském klášteře, Kino Hvězda, Galerie Karla 

Havlíčka, Galerie Josefa Lieslera, Galerie U netopýra, Galerie u Adama  

Sportovní zařízení města: městské koupaliště, přírodní koupaliště, zimní stadion Kadaň, 

fotbalový stadion, tenisové kurty, sportovní hala, In-line dráha, cyklostezka Kadaň – 

Klášterec, nábřeţní promenáda Maxipsa Fíka – stavba zahájena v roce 2009 (první etapa 

od kadaňského stupně po ulici Nerudova) a ukončení na jaře 2011. Zbývající dvě etapy 

(zhruba ½ z celku) projektově připraveny a probíhají jednání o dotace. Na promenádě bude 

stezka pro cyklisty a in-line bruslaře, chodník, různé pohybové atrakce pro návštěvníky 

a obnovené letní kino do podoby malého amfiteátru pro kulturní vystoupení. 

Město Kadaň má ještě další výčet mnoha historických, kulturních a sportovních moţností, 

které jsou turisticky velmi zajímavé [9]. 

Dále jsou k dispozici hřiště pro pozemní hokej, nohejbal, softbal, malou kopanou, 

cyklotrial, dopravní hřiště, multifunkční hřiště u DDM Šuplík, hřiště na florbal a úhrnem 9 

krytých školních tělocvičen (základní a střední školy). 

 

3.1.2 Město Žatec 

(obr. 3) – v roce 2009 s počtem obyvatel 19 253 se nachází v severozápadní části 

Ústeckém kraji na řece Ohři na plošině mezi Českým středohořím, Doupovskými horami 

a vrchovinou Dţbánu, v nadmořské výšce 240 m n. m. 

                                                 

[9]
4
 Kulhánek, J., Čuboňová, K. (2009): Současný stav aktivit města Kadaně na poli 

cestovního ruchu. In: Zpráva o stavu cestovního ruchu v Kadani. 10 s. 
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Obrázek 3: Náměstí Svobody od jihu, v pozadí uprostřed radnice (cs.wikipedia.org) 

Město Žatec bylo dne 31.8.1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací. 

Nejstarší zmínku o Ţatci nalezneme v kronice Dětmara Meserburského z roku 1004 [11]. 

V Ţatci v uplynulých dvaceti letech došlo k postupné obnově historických 

pamětihodností. Některé objekty ve městě, bohuţel, ještě i dnes chátrají, ale jejich 

renovace je jednou z priorit města. V roce 2006 se realizovala přestavba náměstí Svobody 

(prostranství před dnešní radnicí). Nepůvodní nevzhledný trávník byl obměněn dlaţbou. 

Nově byla na náměstí umístěna kašna a sloup milénia ku příleţitosti výročí 1000 let od 

jeho první písemné zmínky [11]. Historické jádro středověkého města je zachováno, přes 

všechny útrapy, kterými město ve své bohaté historii prošlo. Dnes je Ţatec znám zejména 

jako středisko chmelařství. 

 

3.1.2.1. Turistické informační centrum 

města Ţatce sídlí na náměstí Svobody v prostorách radnice. TIC je členem 

Asociace turistických informačních center ČR (ATIC). Turisté tvoří asi 65% návštěvníků 

TIC. Zajímají se zejména o pamětihodnosti města a tipy k procházkám po okolí. Dále 

projevují zájem o ubytování, stravování, dopravu, nesmí chybět ani informace o tom, kde 

je moţný přístup k internetu a kde jsou směnárny. Pro návštěvníky je velmi přitaţlivý i 

kulturní ţivot ve městě divadlo, digitální kino, letní kino, posezení v pivnici, tanec, 

bowling, plavecký bazén, sauna, masáţe, kadeřník, solárium, apod. [25]. V roce 2009 se 
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velmi osvědčil systém 3K karet (www.3k-karta.cz), který nabízí produkty cestovního 

ruchu v Severozápadních Čechách. Karta 3K je společný projekt měst Kadaně a Klášterce 

nad Ohří. Město Ţatec se do tohoto systému zapojilo jen částečně [31]. 

 

3.1.2.2. Propagace města Žatce 

Královské město Ţatec je v očích české i mezinárodní společnosti známé především 

jako „město chmele“ s významnou a dlouholetou tradicí pěstování této strategické 

suroviny nemající ve světě obdoby a uţívající ochranné známky EU pro tuto chmelařskou 

oblast. Pokračující a uznávanou tradici pěstování chmele a pivovarnictví je tedy moţné 

povaţovat za jednu ze silných stránek města. Symbolický rámec této tradici pak poskytuje 

především kaţdoroční pořádání významné nadregionální slavnosti chmele „Ţatecká 

dočesná“, coţ je největší pivařská slavnost v ČR. Tato akce jiţ několik let město prezentuje 

u nás i v zahraničí. Na náměstí města Ţatce se nachází světově jedinečná zajímavost, 

kterou je nejmenší chmelnice ve světě, která je zapsaná do Guinessovy knihy rekordů. 

Město Ţatec má k dispozici propagační materiály v českém, anglickém a německém 

jazyce. V informačních centrech a v městském muzeu je nabízeno zhruba patnáct kniţních 

titulů, týkajících se historie, kultury a přírody Ţatecka [11]. 

Města historicky významná se statutem městská památková rezervace bývají pro 

turisty velmi lákavou podívanou. Pozitivní obraz mnou popisovaných historicky 

významných měst Kadaně a Ţatce, přes všechny opravené památky, můţe narušovat 

nepřímý vliv obecného vnímání severozápadního regionu ČR jako celkově 

zdevastovaného, strukturálně postiţeného a vykořeněného s nepříznivým ţivotním 

prostředím. Obě města mají výbornou schopnost regenerace a tím posilují svoji atraktivitu. 

Město Kadaň a Ţatec díky svému rozvoji v péči o památky boří mýty o nevzhlednosti 

a zašlé kráse severozápadních Čech. 

V rámci regionálního operačního programu (ROP) realizuje Ţatec velký projekt 

Chrám chmele a piva. Hlavním bodem projektu Chrámu Chmele a Piva je revitalizace 

Praţského předměstí v Ţatci pro rozvoj podnikání, to by se mělo stát Regionálním 

informačním centrem Ţatecké chmelařské oblasti. Návštěvník regionu zde bude mít 

moţnost poznat současnost i historické tradice území, naskytne se mu příleţitost seznámit 

se s místními chmelovými produkty a poznat léčebné účinky Ţateckého chmele. Bude zde 

http://www.3k-karta.cz/
http://www.chmelturist.web.tiscali.cz/
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realizována ochutnávka několika druhů piv ze Ţateckého chmele, která bude připravena 

v uvaţovaném minipivovárku. Město Ţatec dále připravuje cyklostezku vedoucí podél 

řeky Ohře, která se následně napojí na cyklostezku města Kadaně, která je jiţ v provozu 

a je propojena s městem Klášterec nad Ohří [33]. 

 

3.1.2.3. Historické objekty turistického zájmu 

V Ţatci najdeme celou řadu skvostů historické architektury, kterými se Ţatec můţe 

chlubit, jsou jimi například: 

 Chrám Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi nejproslulejší památky 

v tomto městě vznikl v románském období. 

 Městská radnice je dominantou ţateckého náměstí Svobody. 

 Regionální muzeum v Husově ulici, které bylo dříve první zděnou nemocnicí 

v Ţatci. 

  Muzeum chmele na Praţském předměstí, bývalo dříve skladem a balírnou chmele. 

V budově je moţné shlédnout vývoj chmelařství od počátku středověku. 

 Ţatecké městské parky představují taktéţ jeden ze skvostných prostor města. 

První městský park je bezprostředně spjat s činností krajského hejtmana Ferdinanda 

Wussina, který se zaslouţil o zlepšení kvality ţivota ve městě, tedy o čistotu 

a novou výstavbu města. Ferdinand W. byl iniciátorem úpravy tehdy pustého okolí 

města a jeho přebudování na park. V roce 1822 se začalo s prvními úpravami. Byly 

to prostory městského příkopu, které v té době byl v podstatě odpadní jímkou. 

Následovalo několik dalších úprav. Zaloţení parku pod hradbami na západní straně 

města a dále úprava Čeradické rokle. 

 ţidovská synagoga v Dlouhé ulici, patří také k významným památkám. Byla 

postavena v letech 1871 - 1873. Od vypálení v roce 1938 ale objekt neustále chátrá 

a opraven je jen částečně [11, 28]. 

 

 

 

 

http://www.e-region.cz/zatecko/chram-nanebevzeti-zatec.aspx
http://www.e-region.cz/zatecko/radnice-zatec.aspx
http://www.e-region.cz/zatecko/chmelarske-muzeum-zatec.aspx
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3.1.2.4. Kulturní a sportovní zařízení města 

Kulturní ţivot v Ţatci poskytuje kaţdoroční slavnosti. Na prvním místě a s nejdelší 

tradicí v ČR je „Dočesná“ – slavnost chmele a piva. Dalšími tradičními akcemi jsou - 

Ţatecký Hopfest, který nabízí mezinárodní přehlídku dechovek, Chmelfest - jarní oslavy 

probuzení chmele ze zimního spánku, kdy se prochází ulicemi města Ţatce a slavnost je 

doprovázena veselým pod heslem: „Jaro – pivo – láska“. Slet ultralehkých letadel – je další 

sportovně-zábavná akce na civilním letišti v Ţatci nebo pak Neckiáda, která zahrnuje 

plavby netradičních plavidel po Ohři [10]. 

Kulturní zařízení města: Městské divadlo, kino, letní kino, Polánkovo muzeum, 

chmelařské muzeum, Historický pivovar 

Sportovní zařízení města. Squash Centrum Ţatec, městské koupaliště, kanoistický klub 

TJ, lokomotiva Ţatec, u-rampa, krytý plavecký bazén obchodní akademie [10] 

 

3.2 Stručná charakteristika vybraných měst vyhlášených 

jako městská památková zóna 

Pojem městská památková zóna: „Městskou památkovou zónu vyhlašuje 

Ministerstvo kultury České republiky podle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči a podle vyhlášky Ministerstva kultury ČSR číslo 66/1988 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Jedná se o část města, která je historicky významná. K zajištění památkové 

ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, 

jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními 

komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými 

kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní 

památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné 

úpravy v zóně“ [34]
5
. 

 

                                                 

[34] 
5
 Wikimedia Česká republika - cs.wikipedia.org. Městská památková zóna [On line]. 

[cit. 2010-04-01]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Městská_památková_zóna> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_kultury_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Historie
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na
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3.2.1 Město Chomutov 

(obr. 4) – v roce 2009 s počtem obyvatel 49 926 se rozprostírá v západní oblasti Ústeckého 

kraje. Město leţí při úpatí Krušných hor v podkrušnohorské pánvi. Nadmořská výška 

Chomutova činí 330 m n. m., nicméně reliéf území města je daleko členitější[12]. 

 

Obrázek 4: Sloup Nejsvětější Trojice, v pozadí vlevo s budovou radnice (cs.wikipedia.org) 

Historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou 

zónou. 

 Vznik Chomutova se datuje od 10. nebo 11. století, kdy na důleţité cestě z Lipska 

do Prahy vzniklo malé slovanské sídliště. První písemné zmínky o Chomutovu jsou 

datovány k roku 1252. Roku 1605 se Chomutov vykoupil z poddanství a stal se 

svobodným královským městem. Na počest této události se pravidelně kaţdý rok v dubnu 

konají velkolepé Chomutovské slavnosti [27]. 

 

3.2.1.1. Městské informační centrum 

Chomutova vede agentura Modua s.r.o. a zájemci ho naleznou v nově 

rekonstruované části historické radnice v centru města. Z průzkumného dotazníku, který 

jsem zaslala agentuře Modua s.r.o. jsem zjistila, ţe o sluţby, které IC poskytuje není ze 

strany turistů velký zájem a z toho důvodu např. neprovádí průvodcovskou činnost. 
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Návštěvnost města je pro IC těţko zmapovatelná. Informační centrum má certifikaci 

A.T.I.C. v kategorie B, coţ znamená, ţe spolupracují s Asociací turistických informačních 

center (IC kategorie B je označeno třemi hvězdičkami) a mělo by splňovat tyto sluţby: 

- otevřeno po celý rok 

- otevírací dobu má zajištěnou 6 dní v týdnu 

- poskytuje bezplatně verbální informace o regionu ve 2 světových jazycích 

- zprostředkovává průvodcovskou a ubytovací činnost [14] 

 

3.2.1.2. Propagace města Chomutova 

Chomutov je turisticky atraktivním místem těţícím z výhodné geografické polohy, 

vyuţívajícím místních specifik, jako jsou kulturní památky i příměstské rekreační oblasti 

Kamencového jezera, Zooparku, Bezručova údolí aj. Město nechalo zhotovit propagační 

několika minutový dokument regionu Chomutovska. Jedná se o "Průvodce 

Chomutovskem“. Dokument byl spolufinancovaný z fondu Evropské unie a zobrazuje 

kulturní, sportovní a společenské akce města. V několika sekvencích je také moţné 

zhlédnou městské pamětihodnosti i přírodní krásy. Chomutov se rovněţ prezentuje na 

mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v Praze ”Holiday World” a v Brně 

”REGIONTOUR”, ”GO!”. V kniţních nákladech vyšlo několik publikací o městě 

Chomutov. 

 

3.2.1.3. Historické objekty turistického zájmu 

 Náměstí 1. máje se nachází v samotném středu historického města. Náměstí je 

lemované podloubím, s barokním sloupem Nejsvětější Trojice od Ambroţe Laurentise 

z roku 1697, obklopený sedmi sochami světců z let 1725-1732 

 Městská radnice ke které přiléhá nejcennější stavba ve městě, raně gotický kostel sv. 

Kateřiny 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie jedná se o gotickou stavbu z let 1518-1542. V jeho 

sousedství je 53 m vysoká městská věţ, vystavěná po poţáru města v roce 1525, která 

v letní sezóně slouţí jako vyhlídka. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podloub%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupy_Panny_Marie_a_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1697
http://cs.wikipedia.org/wiki/1725
http://cs.wikipedia.org/wiki/1732
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1518
http://cs.wikipedia.org/wiki/1542
http://cs.wikipedia.org/wiki/1525
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 Kostel sv. Ignáce s dvojicí věţí v severním průčelí je kostelem barokním. Byl 

postavený pro jezuity. K východní straně kostela přiléhá Špejchar, budova, z počátku 

17. století, v níţ měli jezuité původní kostel. V současné době je zde galerie. V jiţním 

sousedství kostela sv. Ignáce se nachází Jezuitská kolej z přelomu 16. a 17 století, 

nyní sídlo Oblastního muzea [15]. 

Z uvedeného výčtu je patrné, ţe nejvýznamnější památky města jsou soustředěny 

v jeho samém centru. Ve středu města se dochovalo mnoţství historických památek, které 

tvoří památkovou zónu. Náměstí je atraktivním místem, které lákají místní občany 

i návštěvníky. Památky jsou zrekonstruované a vytváří malebný prostor určený 

k odpočinku i k procházkám. 

 

3.2.1.4. Kulturní a sportovní zařízení města 

Město Chomutov podporuje kulturní aktivity ve městě zejména třemi způsoby. 

Těţiště spočívá na organizacích k tomuto účelu zřízených, tj. Správě kulturních zařízení 

Chomutov s.r.o. a Středisku kulturních a knihovnických sluţeb. Jejich práci doplňuje 

činnost odbor kultury MěÚ Chomutov. 

Aktivity občanských sdruţení či iniciativ podporuje město systémem rozdělování 

finančních příspěvků prostřednictvím grantových řízení. Organizace zřízené městem 

spravují kulturní stánky, které v posledních letech procházejí četnými rekonstrukcemi. 

Spektrum kulturní nabídky je na vysoké úrovni zahrnující téměř všechny formy, avšak 

je nutné podotknout, ţe zejména mladší generace upozorňuje na nedostatek alternativních 

prostor ke svému kulturnímu vyţití. 

Kulturní zařízení města: atrium, středisko kulturních a knihovnických sluţeb pro výstavy 

a hudební produkce, galerie Špejchar, galerie Lurago, galerie Na schodech, hvězdářská 

věţ; kina, Kostel sv.Ignáce, Kostel sv. Kateřiny, kulisárna, kulturní dům na Zahradní, 

literární kavárna, městské divadlo, městská knihovna i technická knihovna, oblastní 

muzeum [13]. 

Sportovní zařízení města: Městské lázně, sportovní hala Březenecká, Skatepark, městská 

sportovní hala, Golf Club Kamencové jezero, minigolf, Kamencové jezero, víceúčelový 

sportovní areál, zimní stadion, cyklostezka v Bezručově údolí [16]. 

http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=14167&p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=14067&p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=28436&p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=22611&p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=22711&p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=28435&p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=28435&p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5245&id_u=11767&p1=37047
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Město Chomutov je městem se sportovní tradicí i současností, jak na vrcholové, 

výkonnostní, tak masové úrovni. Správu sportovních zařízení ve vlastnictví města zajišťuje 

Správa sportovních zařízení. Zařízení pro organizovanou tělovýchovu jsou v převáţné míře 

zastaralá, s nutností rekonstrukce, nebo výstavby nových. V posledních 10 letech vznikla 

nová modernější sportoviště ojediněle v méně frekventovaných odvětvích sportu. Pro 

širokou veřejnost není dostatek volně přístupných vybavených hřišť odpovídajících 

současným trendům, chybí veřejná sportoviště pro rekreační sport. Většina sportovních 

klubů nemá silnější finanční zázemí, jejich ekonomická situace nedovoluje větší rozvoj. 

Finanční podpora je s ohledem na současné zvyšující se náklady a stav sportovišť 

nedostatečná. 

 

3.2.2 Klášterec nad Ohří 

(obr. 5) – v roce 2009 s počtem obyvatel 15 594 se nachází v západní části Ústeckého kraje 

při levém břehu řeky Ohře, východním směrem od proslulých lázní Karlovy Vary, na 

pomezí Krušných a Doupovských hor [23]. 

 

Obrázek 5: Lázeňský dům Evţenie (Oficiální web města Klášterec nad Ohří) 

Historické centrum města Klášterce nad Ohří bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou 

památkovou zónou. 
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3.2.2.1. Informační turistické centrum 

Je součástí městského úřadu. Spadá pod odbor kultury, marketingu a cestovního 

ruchu. Podílí se na zpracování koncepčních a strategických materiálů. Hlavním úkolem je 

poskytování informací turistům a návštěvníkům o lokalitě (památky, příroda, historie, 

všeobecné informace). TIC spravuje turistický web: www. goklasterec.cz , zpracovává 

prezenční materiály města, zajišťuje rezervaci ubytování, prodej map, průvodců 

a upomínkových předmětů. Turistické informační centrum si vede statistiku návštěvnosti. 

V roce 2009 vyuţilo sluţeb TIC 7977 osob. Město Klášterec nad Ohří navštíví ročně 

přibliţně 200 000 aţ 250 000 osob za rok. Turistické informační centrum je součástí 

výstavní galerie Kryt, kde se pravidelně kaţdý měsíc koná výstava obrazů, plastik, grafik 

či fotografií se slavnostní vernisáţí [24]. 

 

3.2.2.2. Propagace města Klášterce nad Ohří 

Město láká turisty mimo jiné i na prestiţním středoevropském veletrhu cestovního 

ruchu „HOLIDAY WORLD“, který se koná kaţdoročně na výstavišti v praţských 

Holešovicích. V loňském roce 4.2. - 7.2. 2009 se Klášterec nad Ohří představil spolu 

s dalšími 870 vystavovateli z bezmála 50 zemí celého světa. Pro návštěvníky veletrhu měl 

Klášterec ve svém výstavním stánku připraven aktuální katalog atrakcí a sluţeb 3K karty, 

informace o expozicích Zámku Klášterec nad Ohří, nabídku sluţeb Lázní Evţenie, nabídku 

kláštereckého aquaparku a přehled kulturních akcí. 

3K karty, které umoţní turistům volný vstup do nejvyhledávanějších turistických cílů 

a čerpání slev do restaurací, na ubytovací a lázeňské sluţby jsou pro návštěvníky 

k dispozici v informačním centru města Klášterce nad Ohří a taktéţ Kadaně. Klášterec nad 

Ohří z hlediska cestovního ruchu láká především svým zámkem a rozlehlým zámeckým 

parkem, lázeňským areálem, aqvaparkem [24, 21]. 
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3.2.2.3. Historické objekty turistického zájmu 

 Zámek – Zámek vznikal zhruba v letech 1514 - 1538 spolu s parkem je zakomponován 

jako součást městské památkové zóny ve středu starého města. V prvním patře zámku 

je umístěna výstavní Galerie Thun. 

 Zámecký park - Rozsáhlý zámecký park, který byl zaloţen Michaelem Osvaldem 

Thunem upravený v anglickém stylu pochází z poloviny sedmnáctého století. 

 Salla terrena - Salla terrena je raně barokní jednopatrový letohrádek s terasou, který 

byl postaven po roce 1650. Německy bývá někdy označována „Grotte“ tedy umělá 

jeskyně. 

 Radnice - První radnice, která zde stála, pocházela z první poloviny čtrnáctého století, 

ale bohuţel se z ní nic nedochovalo, díky poţárům, které ji zasáhly. Následně byla 

vystavena nová representativní radnice v novorenesančním slohu. Základní kámen ke 

stavbě nové radnice byl poloţen roku 1855. 

 Náměstí Dr. E. Beneše - Centrum města s řadou měšťanských domů. 

 Kostel Nejsvětější Trojice - Farní kostel Nejsvětější Trojice byl vystaven v letech 

1665 – 1670 Uvnitř můţeme shlédnout thunskou hrobku, která je veřejnosti 

zpřístupněna od roku 1993. 

 Kostel Panny Marie Utěšitelky - Hřbitovní kostel Panny Marie je rokoková stavba 

pocházející z osmnáctého století. 

 Sloup Nejsvětější Trojice - Tento sloup byl vztyčen roku 1694. Sloup Nejsvětější 

Trojice nesprávně nazývaný „morový“, neboť není připomínkou ţádné morové rány, 

ale byl vytvořen jako dík, ţe se mor Klášterci nad Ohří vyhnul. 

 Špýchar - Špýchar, který byl vystaven v druhé polovině sedmnáctého století slouţil 

původně k ukládání obilí a později i sladu. V literatuře se pak můţeme setkat 

s označením, a však nesprávným „původně pivovar“. V současnosti je budova 

vyuţívána jako skladní prostory pro podnik ZKL. 

 Sochy Jana Brokoffa - Barokní Mistr Jan Brokoff působil koncem sedmnáctého 

století v thunských sluţbách a spolu s dvěma pomocníky během této doby vytvořil 13 

soch [8]. 

 



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

2010   21  
 

3.2.2.4. Kulturní a sportovní zařízení města 

Kulturní zařízení města: Zámek s expozicí českého porcelán; Galerie Kryt; Galerie Thun; 

Kulturní dům; Kino Svět; Letní kino; Městská knihovna [20] 

Sportovní zařízení města: Aquapark, zimní stadion, fotbalový stadion, volejbalové kurty, 

Skatepark, Fitness, Tenisový areál [22] 

Klášterec nad Ohří má předpoklad stát se moderním evropským lázeňským městem se 

špičkovým relaxačním areálem. Kromě odborné zdravotní péče a procedur v nově 

otevřených a zrekonstruovaných lázních město poskytuje mnoho variant kulturního 

i sportovního vyţití. 

 

3.3 Stručná charakteristika měst bez uvedené historické 

významnosti 

Města Jirkov a Most, mají bohatou historickou minulost, a přesto nejsou vyhlášeny 

městskou památkovou zónou ani městskou památkovou rezervací, ale i tak se mohou 

pyšnit řadou pamětihodností, které stojí za to shlédnout. 

 

3.3.1 Město Jirkov 

(obr. 6) – v roce 2009 s počtem obyvatel 20 894, se nachází pod Krušnými horami v 

severozápadní části Ústeckého kraje v těsném sousedství města Chomutova. 
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Obrázek 6: Kostelní ulice: Kostel sv. Jiljí a Městská věţ (cs.wikipedia.org) 

Město Jirkov je bez historické významnosti, ale pro mnoho turistů a návštěvníků je 

městem zajímavým a pozoruhodným.  

Jirkov se rozkládá severovýchodně od Chomutova. Leţí v nadmořské výšce kolem 

300 m n. mořem. Součástí Jirkova je část obce Červený Hrádek, Březenec, Jindřišská 

a Vinařice. Město Chomutov leţí v těsné blízkosti a vyvolává opakovaně mylnou 

představu, ţe jsou obě města spojená. Přestoţe Jirkov není vyhlášenou historicky 

významnou památkovou oblastí, můţe se pyšnit řadou historických zajímavostí. Jirkov je 

město moderní. Díky panelákové výstavbě v 70. letech minulého století byl proveden 

výzkum, kterým bylo zjištěno, ţe pod Jirkovem existují pivovarské sklepy, na které 

navazují městské chodby, které spojují jednak sklepy s radnicí, s městským mlýnem 

a s Červenohrádeckým pivovarem [2, 3]. 

 

3.3.1.1. Informační turistické centrum 

města Jirkova sídlí na Červeném Hrádku. Zámek Červený Hrádek je jednou z 

nevýznamnějších historických pamětihodností města. V posledních letech roste počet 

turistů z tuzemska i zahraničí, kteří si v informačním centru zajišťují průvodcovské sluţby 

městské vyhlídkové věţe při kostele sv. Jiljí, městského historického sklepení a zámku 

Červený Hrádek. V zimní sezóně, tedy v období od listopadu do dubna je zpřístupněna jen 
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vyhlídková věţ. Pro skupinu pak po domluvě lze zajistit prohlídku i městské sklepení a 

zámku. 

 

3.3.1.2. Propagace města Jirkova 

Chloubou Jirkova je po rozsáhlé rekonstrukci jiţ výše zmiňovaný příměstský 

zámek Červený hrádek, kde jsou veřejnosti zpřístupněny prostory galerie a kaple sv. Jana 

Křtitele v přízemí a zrcadlový a rytířský sál, lovecký salonek s obrazárnou, pracovna Maxe 

Egona Hohenlohe-Langenburg, chodby a další prostory v prvním patře. Dále pak jirkovské 

náměstí, které se můţe pyšnit kromě historických objektů tyčících se kolem náměstí 

k nebi, také unikátními městskými sklepními prostorami [26]. 

Město Jirkov se prezentuje kniţními propagačními materiály, broţurami a mapami, a to 

nejen o Jirkovu, ale i o přilehlém okolí. 

 

3.3.1.3. Historické objekty turistického zájmu 

Město Jirkov, přestoţe bez historické významnosti, má řadu hodnotných památek: 

 Kostel sv. Jiljí - Kostel sv. Jiljí stojí na místě raně gotického kostelíka, kde jsou 

ovšem zachovány některé části bývalé stavby, je jednou z vůbec nejstarších dochovaných 

stavebních památek Jirkova. Původní stavba se datuje kolem roku 1300, přestavěna roku 

1568. 

 Městská věţ – Věţ stojí na náměstí na severní straně přimknutá ke kostelu sv. Jiljí. 

Kromě toho, ţe slouţí jako vyhlídková věţ je interiér vyuţíván téţ jako výstavní prostory. 

Stavba započala roku 1570. Od roku 2003 je zpřístupněna veřejnosti. 

 Zámek Červený hrádek – Původně hrad Borek, který byl následně přejmenován 

na Červený hrádek. Sídlo kulturně vzdělávacího informačního centra. 

 Morový sloup s pietou – Před kostelem sv. Jiljí se tyčí barokní pískovcový sloup, 

který původně stál na náměstí u radnice. Jan Brokoff zhotovil toto dílo v roce1695. 

 Radnice – Dvoupatrová pozdně klasicistní budova z roku 1840, kde dnes sídlí 

městský úřad, byla v minulosti radnicí města. Následná přestavba do dnešní podoby 

proběhla po 2. polovině 20. století.  
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 Socha sv. Jana Nepomuckého –od stejnojmenného autora Jana Brokoffa. Byla 

vystavěna ku příleţitosti ušetření jednoho z domu poţárem, který roku 1708 zasáhl Jirkov. 

 Kašna – Pískovcová kašna s dvojstupňovým schodištěm, která stojí na náměstí 

byla vybudována v 2. polovině 18. století. 

 Dům č.15 – Původně empírový hostinec, dnes restaurace Na Růţku, který svému 

účelu slouţí dodnes, je jedním z nejstarších domů. Byl postaven před rokem 1800. 

 Kludského vila 

 Kaple Panny Marie 

 Městské sklepy [2, 3] 

 

3.3.1.4. Kulturní a sportovní zařízení města 

Kulturní zařízení města: Červený hrádek, galerie, kino, městská knihovna, kulturní dům 

Z. Glükseliga 

Sportovní zařízení města: Areál Červený hrádek, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, 

tenisové kurty, cyklotrasy [29] 

Jirkov je moderní město, které nabízí bohatý kulturní a společenský ţivot. Ve městě 

samém, ani v jeho okolí uţ není po důsledcích někdejší překotné industrializace z let 

minulých, aţ na shluk panelových sídlišť, téměř ani památky. Město Jirkov se postupně 

stává turistickým cílem. 

 

3.3.2 Město Most 

(obr. 7) – v roce 2009 s počtem obyvatel se nachází 67 805 v severozápadní části 

Ústeckého kraje v Krušnohorské pánvi, obklopen hnědouhelným revírem. 
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Obrázek 7: Hrad Hněvín stojící nad městem (cs.wikipedia.org) 

Město Most je bez uvedené historické významnosti, ale mnoho turistů a návštěvníků 

naláká na své nebývalé pamětihodnosti. Díky rekultivaci pánevní oblasti se postupně stává 

atraktivní i v turistické oblasti. Most je znám uţ od nepaměti díky svým úrodným půdám 

a nerostným surovinám. Rozprostírá se mezi Českým středohořím a při úpatí Krušných 

hor, na styku důleţitých obchodních cest, z nichţ důleţitou byla zemská cesta vedoucí 

z vnitrozemí přes Krušné hory do Saska. Tato stezka vedla přes mostek vedoucí přes řeku 

Bílinu na úpatí Hněvína, kde byla na vrcholu tvrz, zajišťující široký pohled na okolí [5]. 

Město Most má za sebou bohatou historii. Zvyšující se těţba uhlí znamenala pro 

Most zkázu. Důvodem bylo zahájení báňské činnosti na území starého Mostu pro rozvoj 

národního hospodářství. Druhá polovina dvacátého století, znamenala konec existence pro 

jedno z významných měst v Čechách. Nerostné bohatství, které stálo na jeho počátku 

a zaslouţilo se o rozkvět této oblasti stálo také za zkázou starého Mostu [6]. 

„S vymazáním starého města Mostu z mapy Čech nastala nepředstavitelná újma 

celonárodní povahy, kterou jiţ nelze vyváţit ţádným důvodem hospodářským, ani nahradit 



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

2010   26  
 

ţádným tvořivým dílem, protoţe šlo o hodnoty neopakovatelné a historií jiţ natrvalo 

uzavřené“ [6]
6
. 

 

3.3.2.1. Informační turistické centrum 

Informační centrum sídlí v prostorách magistrátu města Mostu. Turisté, kteří 

navštíví informační kancelář projevují zájem zejména o informace sportovního 

a kulturního vyţití, památkách, ubytování a stravování, dopravě. V rámci prohlídky 

pamětihodností pořádá IC okruţní jízdy dle poţadavků zájemců. Kdy se účastní vţdy jeden 

ze zaměstnanců informační kanceláře. Tak jak se stále více dostává IC do podvědomí, je 

první zastávkou, kam návštěvníci míří, jako příklad můţu uvést Celosvětový sraz vozů 

2CV konaný v roce 2009. Centrum rozvoje turismu Mostecka, příspěvková organizace 

nabízí 3K-karty, díky které mohou návštěvníci ušetřit na vstupech do historických 

památek, sportovních zařízeních, atd. [18]. 

 

3.3.2.2. Propagace města Mostu 

Město Most je znám svým autodromem, hipodromem, městským divadlem, atd. Má 

k dispozici audiovizuální materiály, dále kniţní publikace, turistické informační magazíny, 

mapy a průvodce zajímavých míst Mostecka. Kaţdoročně, se stejně jako ostatní města 

prezentuje svou expozicí na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Centrum 

rozvoje turismu Mostu nabízí svou expozici rovněţ na mezinárodním veletrhu cestovního 

ruchu v Dráţďanech. Celkem se zde představuje přibliţně 500 vystavovatelů z 21 zemí. 

 

3.3.2.3. Historické objekty turistického zájmu 

Přestoţe bylo území Mostecka zasaţeno přeměnou a zánikem historických sídel 

můţe se stále pyšnit řadou památek, které představují nemalou část někdejšího kulturního 

bohatství. Vyjmenovala bych z celé řady památek několik monumentů. 

                                                 

[6]
6
 Novák, V. (2003): Zmizelý Most. Nakladatelství Hněvín, Most, ISBN 80-86654-05-2, 

13 s. 
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 Jedinečnou památkou je pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny 

Marie z 16. století, který v 18. století prodělal barokizaci. Tuto podobu si uchoval 

dodnes. Stavebně je propojen s kostelíkem sv. Ducha, který si i přes významné 

přestavby zachoval gotickou podobu. Unikátním způsobem přestěhovaný kostel kvůli 

těţbě uhlí. 

 Hrad Hněvín – Dominanta města Mostu. Tyčí se na úpatí vrchu Hněvín. 

 Kasárna - Budovy kasáren vystavěné v secesním slohu, původně nebyly vystaveny, 

aby presentovaly určité období, přesto se vyznačují jedinečností svého vzhledu. 

 Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Barokní pískovcové sousoší, které zhotovil 

neznámý autor putovalo v minulosti mosteckým regionem. Původně stávalo poblíţ 

Jezerní brány. Po té, co byla v roce 1837 brána zbořena, sousoší bylo přemístěno na 

křiţovatku ulic Jezerní, Soukenické a Na Ptáku. 

 Morový sloup na 1. náměstí 

 Kašna na 1. náměstí – Podobně jako některé památky tohoto regionu byla i tato 

kašna několikrát přemístěna. Její přesun začíná na 1. náměstí, kde také končí, to se ale 

ovšem jedná uţ o jiný prostor. 

 Socha sv. Prokopa -Socha světce s biskupskou mitrou na hlavě, s berlou ve  zdviţené 

pravé paţi a s levou rukou přidrţující lem pláště s plastickým dekorem rozvilinového 

motivu je kvalitní barokní prací neznámého autora z roku 1723 [1, 19]. 

 

3.3.2.4. Kulturní a sportovní zařízení města 

Kulturní zařízení města: městské divadlo, Oblastní muzeum v Mostě, Divadlo 

rozmanitostí, Galerie výtvarného umění v Mostě, kino Kosmos 

Sportovní zařízení města: hipodrom, aerodrom, autodrom, golfové hřiště, areál Benediktu 

se sportovišti, sportovní a tělovýchovná zařízení, cyklotrasy, Aquapark Most [35] 

Město Most přišlo v minulých letech vlivem rozšiřující se těţbě hnědého uhlí 

o cenné jádro města. A v porovnání s dalšími městy severočeské hnědouhelné pánve ztrácí 

tímto na své atraktivitě. Zničené staré jádro a tím pádem i neviditelná dlouholetá a na 

památky bohatá historie, zdevastovaná krajina a výstavba během komunistického reţimu 

nijak nepřispívá k cestovnímu ruchu. To ovšem vede ke kompenzaci těchto nedostatků. 

http://www.mumost.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=4053
http://www.mumost.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=4051
http://www.mumost.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=4033
http://www.mumost.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=4030
http://www.mumost.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=4048
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Pokud srovnáme návštěvnost s okolními městy, ať uţ jsou to turisté zahraniční či tuzemští, 

výsledek je dnes zanedbatelný. 

Dnes návštěvníky tohoto města zajímá, jak si stojí zničená krajina po povrchové 

těţbě uhlí a jak si vedou ve snaze dát krajinu do původního stavu, zajímají se také 

o přestěhovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Mezi další vyhledávaná místa patří 

dostihový areál, Autodrom a golfové hřiště, která vznikla na důlních výsypkách a odvalech 

[35]. „Dne 24. října 2008 bylo započato se zaplavováním budoucího jezera Most, coţ by 

mělo vést ke vzniku další významné rekreační a sportovní zóny“ [35]
 7
. 

                                                 

[35]
7
 Wikimedia Česká republika - cs.wikipedia.org. Most (město) [On line]. [cit. 2010-04-

02]. Dostupné z: 

< http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(město)> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)
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4. Vyhodnocení lokalit z pohledu cestovního ruchu 

Tato část bakalářské práce porovnává sledování z hlediska turistické návštěvnosti 

a moţném vlivu historických památek na vyšší podíl turismu. Rovněţ hodnotí pozitivní 

a negativní přínosy působnosti památek na území vybraných měst. 

 

4.1 Města s MPR - Kadaň a Žatec 

V předchozí teoretické části v bodě 3.1, jsem popisovala města, která jsou vyhlášena 

městskou památkovou rezervací (MPR). Uvedená města nabízejí řadu historických 

pamětihodností, díky kterým jsou zajímavá pro turisty. Kadaň i Ţatec jsou atraktivnější, 

neţ města méně historicky významná nebo města s minimem historických památek, coţ 

vyplývá ze statistiky o návštěvnosti porovnávaných měst, kterou vedou turistická 

informační centra. To je pozitivní a příznivá stránka pro města s MPR. Soustředěnost 

památek ve městě však vyţaduje, mimo jiné, velké investice na jejich revitalizaci a 

následnou údrţbu. 

V průběhu měsíce října 2009 a v měsíci únoru 2010 jsem prováděla dotazníkové šetření, 

ve kterém jsem písemně požádala zástupce měst (MPR) a turistická informační centra 

o odpovědi na níže položené otázky: 

 

4.1.1 Městské úřady – dotazníkové šetření 

 Vaše město je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Jaká pozitiva a negativa 

uvedená historická významnost vašemu městu přináší? 

Odpověď města Kadaně: 

„pozitiva: zvýšený zájem turistů o památky na území města (náměstí, radniční věţ, katova 

ulička, františkánský klášter), vyuţití bohaté historie města k výchově občanů města ke 

zdravému patriotismu, městské slavnosti vycházející ze skutečných historických 

událostí (císařský den). Městské slavnosti a kulturní akce na pozadí historických kulis 

mají neopakovatelnou atmosféru (narozeniny Maxipsa Fíka, masopust, rockfest, 

františkánské léto v areálu kláštera, advent na náměstí apod.). Zlepšení pověsti města 

prostřednictvím publikační činnosti, která se váţe k památkové rezervaci. V hezkém 

městě se i lépe ţije občanům a více se zapojují do veřejného ţivota“. 
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„negativa: vyšší náklady na obnovu historického jádra města, důsledky vandalství s sebou 

nesou vyšší škody (např. sprejerství na památkách)“ 

Odpověď města Žatec: 

„pozitiva: zachování kulturních hodnot města, rozvoj cestovního ruchu“. 

„negativa: pro vlastníky zvýšené náklady na obnovu objektů, průměrně delší doba na 

rekonstrukci objektů“. 

 Jaká byla výše výdajů v roce 2009 do obnovy městské památkové rezervace ze strany 

města? 

Odpověď města Kadaně: 

„Výdaje do obnovy MPR ze strany města v roce 2009 byla cca 6 mil. Kč“. 

Odpověď města Žatec:  

„V Programu regenerace je to za rok 2009 celkem - 3 614 000,- Kč“. 

 Kolik činila v roce 2009 výše dotací na obnovu MPR ze státních, evropských 

a krajských zdrojů? 

Odpověď města Kadaně: 

„Výše dotací do MPR v roce 2009: stát - cca 2,2 mil, kraj - 0,4 mil“. 

Odpověď města Žatec: 

„Výše dotací na obnovu objektů v MPR v roce 2009 byla 152 000,- Kč (z MK ČR). Ostatní 

prostředky byly mimo MPR (Městské muzeum, Chrám atd.)“. 

 Zvyšuje se návštěvnost města vlivem investic do městské památkové rezervace? 

Odpověď města Kadaně: 

„Návštěvnost se určitě zvyšuje, protoţe MPR je stále více atraktivní, zejména se kaţdý rok 

ve františkánském klášteře obnoví další část vzácných pozdně gotických maleb, které jsou 

velkou atrakcí“. 

Odpověď města Žatec: 

„Určitě, protoţe MPR je v drtivé většině 1. cílem při návštěvě města, proto investice do 

renovací v MPR jsou předpokladem dobré image destinace“. 

 Co by dle Vašeho názoru zvýšilo návštěvnost města? 

Odpověď města Kadaně:  

„Obecně je hnědouhelná pánev neatraktivní oblast v ČR a řada lidí vůbec netuší, jaké 

historické skvosty jsou zde k návštěvě vhodné. Návštěvnost by výrazně zvýšila podpora v 

celostátních médií, která by změnila zaţitou představu veřejnosti o našem kraji“. 
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Odpověď města Žatec: 

„Revitalizace historických objektů a tvorba turistických produktů, tak jak je to např. 

u projektu Chrám Chmele a Piva. Projekt v celkové hodnotě téměř 250 milionů Kč, jehoţ 

hlavním cílem je rozvoj cestovního ruchu v Ţatci a regionu v sobě zahrnuje především 

rekonstrukci historických komunikací v blízkosti Chmelařského muzea, vybudování objektu 

rozhledny, minipivovaru s restaurací, revitalizaci renesanční sladovny, revitalizaci 

historického skladu a balírny chmele“. 

 

4.1.2 Informační centra – dotazníkové šetření 

Otázka č. 1/ Jsou letní návštěvní hodiny městského i-centra zvýhodněny proti ostatním 

měsícům v roce? 

Odpověď i-centra: 

Otevřené i-centrum v letních měsících poskytuje o víkendu pro návštěvníky město Kadaň, 

na poţádání v neděli otevře i město Ţatec. 

Otázka č. 2/ Organizuje městské i-centrum průvodcovskou činnost, pokud ano, tak 

v jaké oblasti a rozsahu? 

Odpověď i-centra: 

Kadaň – „Průvodcovská činnost se provádí podle přání návštěvníků v různém rozsahu, 

máme stabilní dva okruhy - malý v historickém centru a velký s přidáním prohlídky 

františkánského kláštera. Lze namodelovat i prohlídku šitou na míru návštěvníka a lze 

si ji dopředu objednat. V rámci průvodcovské činnosti nabízíme od roku 2006 všem 

mateřským a základním školám tzv. vlastivědné procházky, které jsou vţdy obsahově 

zaměřeny podle věků dětí a ţáků. Vlastivědná procházka začíná na náměstí, vede přes 

katovu uličku, na hradby a kadaňský hrad. Vlastivědná procházka probíhá formou 

aktivního zapojení dětí a ţáků“. 

Ţatec – „Průvodcovskou činnost provádíme v rámci výstupů na radniční věţ, dále i pro 

další objekty a to na základě dohody se zájemci. Tuto sluţbu provádíme jak v českém 

jazyce, tak i v cizích jazycích (převáţně německý a anglický jazyk, moţno i ruština)“. 

Otázka č. 3/ Jsou městské památky celoročně zpřístupněny? 

Odpověď i-centra: 

 Kadaň – „Kromě radniční věţe, která je otevřena pouze od května do září, jsou ostatní 

památky přístupné celoročně“. 
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Ţatec – „Radniční věţ je zpřístupněna celoročně po domluvě u nás v infocentru. Na věţi se 

také návštěvníci mohou nejlépe zorientovat, kam lze zajít a co dále navštívit v našem 

městě, jak v době turistické sezony, tak i celoročně. Jedná se o Regionální muzeum, 

Kříţovu vilu, ty jsou zpřístupněny celoročně. Chmelařské muzeum je otevřeno od 

května do konce října. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je přístupný také celoročně, 

ale po dohodě s děkanstvím v Ţatci. Dále je moţné zprostředkovat návštěvu Ţateckého 

pivovaru s degustací, ale také po předešlé dohodě a to celoročně“. 

Otázka č. 4/ Kolik kulturních slavností bylo v roce 2009 ve městě organizováno 

a využívá se k jejich účelu městských památek? 

Odpověď i-centra: 

Kadaň – „Jedná se o Císařský den (v prostorách náměstí, hradu a hradeb), Svatováclavské 

vinobraní (v prostorách Františkánského kláštera), Masopust (náměstí plus klášter), 

Narozeniny Maxipsa Fíka (náměstí, hrad, hradby), Advent (náměstí), Františkánské 

kulturní léto (klášter), rockový festival Vysmáté léto (v podhradí). Čili všechny větší 

kulturní akce vyuţívají prostor a atmosféry historických památek města“. 

Ţatec – „V našem městě pravidelně pořádáme: duben - Velikonoční trhy; květen - 

Chmelfest – slavnost na zahájení chmelové sezony; červenec, srpen - letos jsme spustili 

nultý ročník Ţateckého kulturního léta – k poslechu a tanci hráli během letních 

prázdnin kaţdou sobotu na náměstí Svobody různé kapely; září - je největší kulturní 

slavností v našem městě „Ţatecká Dočesná“ (www.docesna.cz) a k jejím účelům je 

plně vyuţívána městská radnice a také radniční věţ.; prosinec – Advent – rozsvícení 

vánočního stromečku a vše co se děje kolem těchto svátků; 31.12. – tradičně vítáme 

Nový rok na náměstí Svobody. Samozřejmě, ţe uvedené akce jsou ty největší a během 

roku jsou i další, které nejsou pravidelné. Např. jízda Šlapohybem po náměstí jako 

odměna za výborné vysvědčení, focení se skřítkem HOPem (maskot Chmelařského 

muzea v Ţatci), překonávání rekordu ve sběru vybitých baterií, překonávání rekordu o 

největší osení a další a další“. 

Otázka č. 5/ Využívá městské i centrum koncepci cestovního ruchu a jak? 

Odpověď i-centra: 

Kadaň – „Koncepce cestovního ruch je součástí Strategického plánu rozvoje města. Odbor 

kultury a tudíţ i informační centrum, které je jeho součástí ji vyuţívá a čerpá z ní 

podněty pro svou činnost“. 

http://www.docesna.cz/
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Ţatec – „Ano, vyuţíváme jednotlivé vhodné části ze Střednědobé koncepce rozvoje města 

Ţatce, Strategie rozvoje CR v Ústecké kraji a Koncepce státní politiky CR v ČR 2007-

2013“. 

Otázka č. 6/ Vede městské i-centrum statistiku (evidenci) návštěvnosti turistů? 

Odpověď i-centra: 

Ţatec – „TIC vede statistiku o návštěvnosti – počty osob a pokud to dovolí i okolnosti, tak 

národnostní sloţení. 

2007 celkem za rok v TIC fyzických návštěvníků: 10.182 

2008 celkem za rok v TIC fyzických návštěvníků: 11.335“ 

Kadaň – „rok 2007návštěvníků - 12159, rok 2008 návštěvníků - 13 560“ 

Otázka č. 7/ Používáte dotazníky k monitoringu spokojenosti domácích a zahraniční 

turistů? 

Odpověď i-centra: 

Kadaň – „Pouţili jsme jej poprvé v létě 2009 a budeme jej vyuţívat i v dalších letech“. 

Ţatec – „Nepravidelně, v roce 2008 jsme se například účastnili dotazníkové akce s MMR“. 

Otázka č. 8/ V jaké míře turisté služby městského i-centra využívají a jaké služby jim i-

centrum může samo nabídnout? 

Odpověď i-centra: 

Kadaň – „V současné době poskytuje informační centrum následující sluţby občanům: 

informace o památkách, o restauračních a ubytovacích zařízení, o kulturních akcích, 

o okolních městech, informace o spojích, předprodej vstupenek průvodcovské sluţby, 

prodej zboţí, prodej a inzerce v Kadaňských novinách, výlep plakátů, Czech Poi 

Ticketstrea, veřejný internet, kopírování, nabídka turistických produktů, nabídka 3K 

karty, mince, atd.“. 

Ţatec – „TIC nabízí především: turistické informace o Ţatci a okolí, vyhlídku z radniční 

věţe, broţury, letáky, knihy, mapy, pohlednice, turistické známky, upomínkové 

předměty, přehled ubytování a stravovaní, přehled volnočasových aktivit a akcí, 

zprostředkování průvodcovských sluţeb, informace o dopravním spojení, kopírování. 

Jsou členy Asociace turistických informačních center ČR ATIC“. 

(Uváděné odpovědi, jsou doslovné, bez úprav) 
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4.1.3 Souhrn 

1/ Z dotazníkového šetření na městských úřadech a informačních centrech Kadaň a Ţatec 

vyplývá, ţe města MPR vynakládají prostředky (investice) na obnovu a údrţbu památek 

ve, na úkor jiných aktivit města. Opravy památek nesou vyšší náklady, na kterých se města 

MPR musí podílet z vlastních zdrojů, jelikoţ obnova historických objektů není plně kryta 

z moţných dotačních titulů EU nebo státu. 

2/ S postupnou obnovou památek v rezervaci se zvyšuje atraktivita oblasti pro turistický 

ruch, a tím přináší finanční prostředky především stravovacím a ubytovacím zařízením. 

Zvýšený turistický zájem, zejména o památky, prospívá městu, mimo jiné, zvýšenou 

zaměstnanost v oblasti turistického cestovního ruchu. Turistická informační centra 

v uvedených městech mají velkou snahu vyhovět návštěvníkům městského turistického 

ruchu. V oblasti propagace chybí větší role státu, který se soustředí a zviditelňuje 

především osvědčená centra cestovního ruchu (Prahu, Český Krumlov, Karlovy Vary 

apod.). Menší zajímavé lokality Čech a Moravy, bohuţel, opomíjí. 

 

4.2 Města s MPZ - Chomutov a Klášterec nad Ohří 

V teoretické části bodu 3.2, jsem popisovala města, která jsou vyhlášena městskou 

památkovou zónou (MPZ). Uvedená města mají kulturně-historický i přírodní potenciál. 

Turistický zájem předurčuje, nejen lázeňství ve městě Klášterec na Ohří, ale velkým 

lákadlem, mimo kulturní historické zajímavosti, můţe být v Chomutově např. i jedinečnost 

a atraktivita přírodního Kamencového jezera, které je turisticky velmi zajímavé. MPZ 

nabízí stejně lákavé historické objekty, jako MPR, i kdyţ v menším rozsahu, co do počtu 

památek. Díky MPZ by se dalo předpokládat, ţe Chomutov a Klášterec nad Ohří jsou 

zajímavé pro městskou turistiku. 

V průběhu měsíce října 2009 a v měsíci únoru 2010 jsem prováděla dotazníkové šetření, 

ve kterém jsem písemně požádala zástupce měst (MPZ) a turistická informační centra 

o odpovědi na níže položené otázky. 
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4.2.1 Městské úřady – dotazníkové šetření 

 Vaše město je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Jaká pozitiva a negativa 

uvedená historická významnost vašemu městu přináší? 

Odpověď města Chomutova: 

„Památková zóna, zvláště po rozsáhlých rekonstrukcích z hlediska cestovního ruchu je 

jednoznačným přínosem. Zvyšuje atraktivitu města, jako destinace pro trávení dovolené 

i fakultativních výletů. Je vhodným doplněním hlavních turistických cílů, jako je 

Kamencové jezero a Podkrušnohorský zoopark“. 

„Pozitivem je moţnost získání dotace na obnovu památek, která se však kaţdoročně sniţuje 

– v roce 1999 byla téměř 2 miliony ročně, nyní se sníţila na méně neţ půl milionu“. 

„Negativem je sloţitější stavební řízení pro úpravy památek i jejich opravy, kdy stavebníci 

musí ţádat další rozhodnutí od památkových orgánů i pro stavby, které nemají větší 

památkovou hodnotu a pro obnovu inţenýrských sítí“. 

Odpověď města Klášterce nad Ohří: 

„Městská památková zóna Klášterec nad Ohří je umístěna v historické části starého města 

a její dominantu tvoří významné kulturní památky. Nejcennějšími dochovanými prvky jsou 

Zámek s parkem, historické náměstí s přilehlými ulicemi, kostely a lázeňská zóna. Od roku 

1990 došlo k obrovské rehabilitaci MPZ, zejména k opravám zámeckého areálu, fasád 

náměstí a přilehlých ulic, kostelů a vybudování 1.etapy lázeňského areálu s opravou 

památkových objektů.“ 

„Pozitivem Regenerace MPZ v minulých letech přispěla k oţivení a znovuzrození starého 

města v podobě zvýšené návštěvnosti, pořádání kulturních a společenských akcí“. 

„Negativem: vynakládání větších finančních prostředků z vlastních zdrojů města“. 

 Jaká byla výše výdajů v roce 2009 do obnovy městské památkové zóny ze strany města? 

Odpověď města Chomutova: 

„Celkově 2 000 000,- Kč do opravy a údrţby památek a úprav technické infrastruktury v 

památkové zóně.“ 

Odpověď města Klášterce nad Ohří: 

„Finanční prostředky vynaloţené v roce 2009 z rozpočtu obce na obnovu památek na  

celém území katastru obce 4.763 tis. Kč“. 

 Kolik činila v roce 2009 výše dotací na obnovu MPZ ze státních, evropských 

a krajských zdrojů? 
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Odpověď města Chomutova: 

„455 000,- Kč z Ministerstva kultury ČR-program regenerace městské památkové zóny“. 

Odpověď města Klášterce nad Ohří: 

„Dotace 296.000,- Kč z Programu regenerace MPZ – vloţena na rekonstrukci vstupních 

prostor zámku“. 

 Zvyšuje se návštěvnost města vlivem investic do městské památkové zóny? 

Odpověď města Chomutova: 

„Ano“ 

Odpověď města Klášterce nad Ohří: 

„Zvyšuje. Významnou měrou k oţivení návštěvnosti přispělo rozšíření spektra turistických 

sluţeb, které nebyly předmětem přímých stavebních investic. V letech 2005 – 2007 

proběhla rekonstrukce náměstí a obnova lázeňského areálu, které daly turistické nabídce 

města nový rozměr. Po realizaci investic došlo ke zvýšení vyuţití objektů CR v MPZ o cca 

15 – 25 % a stále sledujeme meziroční růst bez ohledu na probíhající ekonomickou krizi, 

která má vliv spíše na průměrnou délku pobytu a celkovou výši útraty, dále sledujeme 

úbytek zahraničních návštěvníků a turistů a celkový nárůst domácích návštěvníků a turistů. 

Návštěvnost nelze zvyšovat bez kvalitního marketingu (v případě Klášterce nad Ohří jde 

o existující spolupráci s okolními městy Kadaň a Ţatec a jejich společný projekt 3K 

návštěvnické karty)“. 

 Co by dle Vašeho názoru zvýšilo návštěvnost města? 

Odpověď města Chomutova: 

„Městu Chomutovu chybí kvalitní destinační management. Město jako takové, má 

dostatečný potenciál pro turistický ruch. Jeho hlavní atraktivity, kterými je Kamencové 

jezero, Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí a právě i historické centrum, blízkost 

dalších zajímavých turistických cílů z Chomutova dělá místo pro trávení dovolené, jak pro 

rodiny s dětmi, tak pro rekreanty ve věkové kategorii 50+, kteří poţadují určitý standard 

sluţeb. Tyto sluţby však nejsou propojeny do zajímavých balíčků sluţeb. Nápomoci by 

mohla být také účinnější propagace dochovaných památkových hodnot v rámci kraje a ČR 

a pořádání více akcí, výstav a setkání v objektech památkové zóny“. 

Odpověď města Klášterce nad Ohří: 

„Zlepšení celkové úrovně poskytovaných sluţeb (zejména ubytování, stravování). 

Oslovování nových cílových skupin. Motivace k návštěvě a síťování sluţeb. Aktivnější 
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spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Rozvoj maloobchodní sítě a její nabídka 

vzhledem k očekávané klientele. Návštěvnost MPZ by zajisté zvýšilo dobudování lázní 

o ubytovací komplex = lázeňští hosté. Pro udrţení standartu návštěvností je rovněţ nutné 

pokračovat v pořádání kulturních a spol. akcí a pokračovat ve stavební údrţbě a opravách 

v MPZ“. 

 

4.2.2 Informační centra – dotazníkové šetření 

Otázka č. 1  Jsou letní návštěvní hodiny městského i-centra zvýhodněny proti ostatním 

měsícům v roce? Odpověď i-centra: 

Chomutov má otevřeno v letních měsících jen v sobotu. 

Klášterec nad Ohří poskytuje pro návštěvníky zvýhodněné návštěvní hodiny i přes víkend. 

Otázka č. 2/ Organizuje městské i-centrum průvodcovskou činnost, pokud ano, tak 

v jaké oblasti a rozsahu? Odpověď i-centra: 

Chomutov – „V nabídce to máme, za devět let jsme to realizovali asi 5x. Pravidelnou ne. 

Není zájem“. 

Klášterec nad Ohří – „IC zajišťuje průvodcovskou činnost pouze na vyţádání pro skupiny 

v rozsahu památkové zóny“. 

Otázka č. 3/ Jsou městské památky celoročně zpřístupněny? 

Odpověď i-centra: 

Chomutov – „Ne. Otvírací doba je na stránkách města“. 

Klášterec nad Ohří – „Celoročně je přístupný zámek s muzeem českého porcelánu a to 

včetně pondělí. Kostely jsou přístupné po dohodě s kláštereckou farností“. 

Otázka č. 4/ Kolik kulturních slavností bylo v roce 2009 ve městě organizováno 

a využívá se k jejich účelu městských památek? 

Odpověď i-centra: 

Chomutov- „Co je kulturní slavnost? Při městských slavnostech, pokud jsou na náměstí, 

tak jsou některé památky vyuţívány“. 

Klášterec nad Ohří – „V roce 2009 bylo nebo bude realizováno 7 větších akcí v rámci 

historického centra, lázní a zámku. Další akce jsou realizovány zejména v zámeckém 

areálu a v kostele Nejsvětější Trojice“. 

Otázka č. 5/ Využívá městské i centrum koncepci cestovního ruchu a jak? 

Odpověď i-centra: 
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Chomutov – „Víte co je náplní IC?“  

Klášterec nad Ohří – „IC je součástí odboru kultury, marketingu a cestovního ruchu MěÚ. 

Podílí se přímo na zpracování koncepčních a strategických materiálů. V současné 

době naplňuje koncepci zpracovanou pro období let 2007 aţ 2010. Zejména se jedná o 

zajištění prezentace na akcích CR, tvorbu mediaplánu na dané období, realizaci 

motivačních šetření atd. Hlavním úkolem zůstává poskytování informací turistům a 

návštěvníkům a zajištění zpětné vazby od poskytovatelů sluţeb“. 

Otázka č. 6/ Vede městské i-centrum statistiku (evidenci) návštěvnosti turistů? 

Odpověď i-centra: 

Chomutov – „Vedeme evidenci návštěvníků IC, nejsou to jen turisté. Návštěvnost města 

turisty je velmi těţko zachytitelná. V případě IC došlo k poklesu návštěvnosti v roce 08 

o cca 30%, před námi je stavba“. 

Klášterec nad Ohří – „Statistika vyuţití infocentra je vedena nepřetrţitě od roku  1996. 

V roce 2007 vyuţilo sluţeb TIC 5 894 osob a v roce 2008 vyuţilo sluţeb TIC 8 607 

osob. V roce 2009 vyuţilo sluţeb TIC v období leden aţ září 7 977 osob. Návštěvnost 

Klášterce nad Ohří odhadujeme na 200 000 aţ 250 000 osob za rok“. 

Otázka č. 7/ Používáte dotazníky k monitoringu spokojenosti domácích a zahraniční 

turistů? 

Odpověď i-centra: 

Chomutov – „Pravidelná šetření neprovádíme, vţdy byla součástí nějakého projektu“. 

Klášterec nad Ohří – „Monitoring spokojenosti, resp. motivační šetření mezi turisty 

a návštěvníky provádíme cca 1x za 2 roky. V letošním roce jsme dotázali během měsíců 

červenec aţ září 500 respondentů. 86% dotázaných byli domácí a 14 % zahraniční. 

Vycházíme ze standardního formuláře“. 

Otázka č. 8/ V jaké míře turisté služby městského i-centra využívají a jaké služby jim i- 

centrum může samo nabídnout? 

Odpověď i-centra: 

Chomutov –„Jsme certifikováni ATIC jako IC kategorie B. Tomu odpovídá i nabídka 

našich sluţeb. Pokud se chcete dovědět něco víc navštivte naše IC. Určitě vám podáme 

více informací“. 

Klášterec nad Ohří – „Základem nabídky TIC je produkt 3K návštěvnické karty, který 

vznikl ve spolupráci měst Klášterce nad Ohří Kadaně a jehoţ technické zajištění 
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provádí agentura Ideas Advertising. K dalším sluţbám patří poskytování komplexních 

informací o lokalitě (památky, příroda, historie, všeobecné informace), správa 

turistického webu www.goklasterec.cz, zpracování podkladů pro prezentační materiály 

města, zajišťování prezentačních akcí, organizace workshopů CR a seminářů CR. TIC 

zajišťuje rezervaci ubytování, prodej map a průvodců, prodej upomínkových předmětů 

- turistické známky“. 

(Uváděné odpovědi, jsou doslovné, bez úprav). 

 

4.2.3 Souhrn 

1/ Z dotazníkového šetření na městských úřadech a informačních centrech Chomutov 

a Klášterec nad Ohří vyplývá, ţe města s MPZ rovněţ vynakládají finanční prostředky na 

obnovu a údrţbu památek ve městě, i kdyţ ne jiţ v takové míře, jako města s MPR. 

2/ Města s MPZ se výrazně soustředí i na jiné aktivity turistického ruchu neţ jen na 

památky (Klášterec nad Ohří – lázeňská zóna, Chomutov – Kamencové jezero, Zoopark). 

3/ Města v regionu se snaţí v oblasti cestovního ruchu spolupracovat. Např. města 

Klášterec nad Ohří, Kadaň a Ţatec mají společný projekt turistické karty 3K. 

 

4.3 Města bez historické významnosti - Jirkov a Most 

Nabízí se, ţe jsou to města mladá. Velká paneláková sídliště nám mohou vnuknout 

myšlenku, ţe tato města nemají minulost. Jsou to sice města bez historické významnosti, 

ale jejich kořeny sahají do daleké minulosti. Bohuţel, faktická, hmatatelná historie těchto 

měst zanikla v minulém století. „Starý“ Most ustoupil těţbě hnědého uhlí a většina 

historických nemovitostí v Jirkově „uvolnila“ své místo nové panelákové výstavbě. 

Destrukce z minulých let, ponechala uvedeným městům i přes mnohá desetiletí nálepku 

určité neatraktivnosti. Přesto se v těchto městech dochovaly památky, které stojí za 

shlédnutí. Jirkov a Most se snaţí turisty nalákat na kulturně-společenské, sportovní či 

obchodně organizované akce a setkání. 

V průběhu měsíce října 2009 a v měsíci únoru 2010 jsem prováděla dotazníkové šetření, 

ve kterém jsem písemně požádala zástupce měst a turistická informační centra o 

odpovědi na níže položené otázky: 
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4.3.1 Městské úřady – dotazníkové šetření 

 Vaše město, přestože má několik  pamětihodností není, bohužel, vyhlášeno městem 

s historickou významností. Jaká byla výše výdajů v roce 2009 do památek ze strany 

města? 

Odpověď města Jirkov: 

„1, 64 mil. Kč“ 

Odpověď města Mostu: 

 „Z důvodu demolice starého města Most se v majetku města nedochovaly významné 

pamětihodnosti. V majetku města máme hrad Hněvín, který je historickou replikou 

postavenou Spolkem českých turistů nejprve, jako rozhledna a následně jako výletní 

restaurace po roce 1905. Hrad je v nájmu a drobnou údrţbu na něm zajišťuje nájemce, 

který byl vybrán na základě výběrového řízení. V roce 2009 tedy město vynaloţilo jen 

minimální prostředky do opravy jedné ze zdí v rozsahu cca 100tis. Kč. Známý přesunutý 

kostel P. Marie je v majetku Památkového ústavu v Ústí nad Labem. Jiné pamětihodnosti 

nemáme“. 

 Kolik činila v roce 2009 výše dotací na obnovu města ze státních, evropských 

a krajských zdrojů? 

Odpověď města Jirkov: 

„0, 74 mil. Kč“ 

Odpověď města Mostu: 

„V roce 2009 město neobdrţelo ţádné prostředky z jiných zdrojů“. 

 Zvyšuje se návštěvnost města vlivem investic? 

Odpověď města Jirkov: 

„Nepatrně“. 

Odpověď města Mostu 

 „Nezvyšuje“ 

 Co by dle Vašeho názoru zvýšilo návštěvnost města? 

Odpověď města Jirkov: 

„Záţitková turistika“. 

Odpověď města Mostu: 

„Jedná se o sloţitý problém. Naše město není cílovým místem pro rekreaci. Na území 

města máme autodrom, hipodrom, a další jistě zajímavé podniky. Organizují ale většinou 
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jednodenní aktivity. V budoucnu očekáváme nárůst návštěvníků města z důvodu moţného 

dokončení napouštění jezera Most. Co by nám opravdu pomohlo, kdyby se celostátní média 

– např. Česká televize a další orientovaly na pozitivní zprávy a ne na to, kde bydlí kolik 

občanů romské komunity a co se kde stalo negativního. Nejhorší je ovšem výroba vyloţeně 

negativních pořadů zřejmě na zakázku – např. zcela odsouzeníhodný pořad Cestujeme 

po… s Donutilem a Bartoškou, který byl vyroben začátkem roku 2008“. 

 

4.3.2 Informační centra – dotazníkové šetření 

Otázka č. 1/ Jsou letní návštěvní hodiny městského i-centra zvýhodněny proti ostatním 

měsícům v roce ? 

Odpověď i-centra: 

Otevřené i-centrum v letních měsících o víkendu pro návštěvníky poskytuje I-centrum Most 

i Jirkov. 

Otázka č. 2/ Organizuje městské i-centrum průvodcovskou činnost, pokud ano, tak 

v jaké oblasti a rozsahu? 

Odpověď i-centra: 

Jirkov – „Ano, tuto činnost provozujeme v období květen-říjen, neboť máme při sobě 

Městské historické sklepení a Městskou vyhlídkovou věţ“. 

Most – „průvodcovskou činnost bohuţel jako infocentrum provozovat nesmíme. Pořádáme 

ovšem okruţní jízdy pro zájemce dle jejich vlastních poţadavků a jako infocentrum 

vţdy dohlíţíme nad plněním okruţní jízdy. To znamená, ţe pokaţdé se okruţní jízdy 

zúčastní minimálně jeden zaměstnanec naší kanceláře, který obvykle provede i výklad 

k jednotlivým subjektům“. 

Otázka č. 3/ Jsou městské památky celoročně zpřístupněny? 

Odpověď i-centra: 

Jirkov – „Zpřístupněna je pouze Městská vyhlídková věţ. Po domluvě jsme ochotni otevřít 

pro větší skupinu i Městské historické sklepy a zajistit i prohlídku zámku (mimo 

sezónu)“. 

Most – „Většina památek je zpřístupněna do konce měsíce října. Pokud se ovšem jedná 

o větší skupiny nikdy není problém prohlídku památek domluvit i mimo sezonu“. 

Otázka č. 4/ Kolik kulturních slavností bylo v roce 2009 ve městě organizováno 

a využívá se k jejich účelu městských památek? 
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Odpověď i-centra: 

Jirkov – „V případě Městských sklepů a věţe jde pouze o jednu akci, která se váţe přímo 

na tyto památky a tou je tradiční – Dny Evropského Dědictví - vstup do památek 

zdarma“. 

Most – „Pro veřejnost jsou ve městě organizovány dvě hlavní slavnosti. Koncem června 

jsou to Dny magistra Edwarda  Kelleyho konané na Hněvíně. Jsou to historické 

slavnosti věnované známému alchymistovi, který v Mostě působil. Začátkem září jsou 

to pak Mostecké slavnosti, konané nově v areálu přesunutého kostela Nanebevzetí 

Panny Marie“. 

Otázka č. 5/ Využívá městské i centrum koncepci cestovního ruchu a jak? 

Odpověď i-centra: 

Jirkov –„ Na otázku neodpovědělo“. 

Most – „Koncepci cestovního ruchu samozřejmě vyuţíváme vzhledem k tomu, ţe je 

stanovena ředitelkou organizace. Snaţíme se tím zlepšit nejen naše sluţby, ale i sluţby 

ostatních subjektů, popřípadě vytvoření nových“. 

Otázka č. 6/ Vede městské i-centrum statistiku (evidenci) návštěvnosti turistů? 

Odpověď i-centra: 

Jirkov – „Dotazníky nepouţíváme“. 

Most – „Statistiku návštěvnosti zaznamenáváme“ (počet návštěvníku i přes ţádost nebyl 

poskytnut). 

Otázka č. 7/ Používáte dotazníky k monitoringu spokojenosti domácích a zahraniční 

turistů? 

Odpověď i-centra: 

Most – „Dotazníky nepouţíváme“ 

Jirkov – „Dotazníky nepouţíváme“ 

Otázka č. 8/ V jaké míře turisté služby městského i-centra využívají a jaké služby jim i-

centrum může samo nabídnout? 

Odpověď i-centra: 

Jirkov- „aktuální kulturní přehledy, předprodej vstupenek na kulturní akce KVIZ Jirkov, 

p.o., informace o památkách, zajímavostech a přírodních lokalitách v Jirkově, v jeho 

okolí a v regionu doporučení vhodné restaurace v Jirkově a okolí, doporučení 

programu pro děti v Jirkově a okolí, informace o kulturních a společenských akcích v 
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regionu, vyhledávání autobusového a vlakového spojení po celé České republice, 

kopírování, prodej map, pohledů, broţur a knih nejen o Jirkovu. IC poskytuje sluţby 

češtině, v němčině, angličtině a ruštině“. 

Most – „Vzhledem ke skutečnosti, ţe se informační centra dostávají turistům do 

podvědomí, turisté obvykle vyhledávají infocentrum jako první „zastávku“. Jako 

příklad můţeme uvést Celosvětový sraz vozů 2CV konaný letošní rok v Mostě. Většina 

návštěvníků navštívila infocentrum jako samozřejmost. Jako infocentrum nabízíme: 

Informace o památkách, kulturních a přírodních zajímavostech, informace o 

kulturním, společenském a sportovním vyţití na Mostecku, informace o moţnosti 

ubytování  stravování o dopravě. Vyhledávání dopravního spojení, kopírování, 

informační materiály o Mostě a okolí, informační materiály v rámci celého Ústeckého 

kraje, prodej map, průvodců, pohlednic města Mostu, upomínkových předmětů, 

turistických známek, hradních klíčů, kniţních publikací. Zajištění a pořádání okruţních 

jízd s programem dle poţadavků“. 

(Uváděné odpovědi, jsou doslovné, bez úprav). 

 

4.3.3 Souhrn 

1/ Z dotazníkového šetření na městských úřadech a informačních centrech Jirkov a Most 

vyplývá, ţe z důvodu nedostatku pamětihodností řeší tato města památky pouze okrajově. 

2/ Město Jirkov a Most klade především důraz na jinou činnost v oblasti cestovního ruchu, 

a to zejména na kulturně-společenské akce a sportovní či turistická setkání. Cestovní ruch 

je v uvedených městech nepatrný. Přestoţe uvedená města mají snahu o své zviditelnění, 

moc se jim to nedaří. Větší zájem by mohl vzrůst v případě pozitivní propagace za pomoci 

státu a médií. 

 

4.4 Dotazníkový průzkum všech porovnávaných měst 

V únoru 2010 jsem  provedla průzkum na téma „Porovnání cestovního 

ruchu ve vybraných městech", kterého se anonymně zúčastnilo celkem 116 

respondentů. Průzkum trval 7 dnů a na odpovědi bylo vyuţito v průměru cca 5 

minut času. Vypovídající hodnota průzkumu je nízká, ale přesto poukazuje na 

to, ţe převáţná většina účastníků průzkumu upřednostňuje v dotazovaném 
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regionu návštěvu kulturních památek před jiným volnočaso vým vyţitím. 

Nejatraktivnější z měst se ukázalo královské město Kadaň, které je MPR, coţ 

svědčí o tom, ţe se vynaloţené investice do revitalizace historických památek 

vyplatí investovat, jelikoţ obnova pamětihodností zvyšuje atraktivitu města. 

Z výsledku průzkumu na dotazovaná města vyplývá, ţe v Krušnohorském 

regionu, je turisticky nejzajímavější město  Kadaň 40.52%, Klášterec nad Ohří 

25.86%, Chomutov 18.1%, Ţatec 7.76%, Most 6.03%, Jirkov 1.72%. Hlavním cílem 

návštěvnosti převaţuje návštěva pamětihodností 35.09%, jiné 26.32%, kulturní vyţití 

21.93%, cykloturistika 9.65%, sportovní vyţití 7.02%. Téměř 90%  respondentů 

povaţuje památky v dotazovaném regionu za udrţované. Za nejatraktivnější 

objekt vybraných měst byly v rámci průzkumu porovnávány památky 

Františkánský klášter v Kadani 25.44%, Zámek v Klášterci na Ohří 21.93%, Zámek 

Červený Hrádek u Jirkova 21.05%, Kostel Sv. Ignáce v Chomutově 10.53%, Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 10.53%, Muzeum chmele v Ţatci 7.02%, jiné 3.51%. 

Na dotaz, zda by respondenti přispěli na obnovu památek odpovědělo - Ano 50.88%, Ne 

49.12%. Bohuţel, mnoho  dotazovaných nemá povědomí o tom, ţe 

v Krušnohorském regionu jsou města vyhlášena městskou památkovou 

rezervací. Výše vstupného na prohlídky památek bylo vyhodnoceno jako přijatelné 

v 82.46%, předraţené v 11.4%, levné v 6.14%. Dle zjištění, je zapotřebí vynaloţit 

více iniciativy na propagaci měst. Na dotaz,  zda je propagace cestovního ruchu 

v uvedené oblasti dostačující k získání tuzemských a zahraničních turistů,  bylo 

odpovězeno - Spíše ne - 46.49%, Ne -23.68%, Spíše ano - 22.81%, Ano - 7.02%. Jako 

vhodnou formu propagace bylo navrhnuto - plakáty, billboardy, pozvánky na různé 

kulturní nebo sportovní akce a slavnosti v 57.89%, sdělovací prostředky v 21.93%, 

broţury, informační katalogy regionu v 15.79%, jiná forma ve 4.39%. K uspokojení 

potřeb návštěvníků bude nutné zlepšit i ubytovací  a stravovací sluţby. Jako  

částečně vyhovující označilo kvalitu stravovacích sluţeb - 51.75% dotazovaných, za 

vyhovující je povaţuje - 31.58%, částečně nevyhovující - 10.53% a nevyhovující - 6.14%. 

Ubytovací sluţby a jejich zlepšení bylo vyhodnoceno takto- kvalitu ubytování by zlepšilo 

32.46%, počet ubytovacích zařízení typu motelů, penzionů, autocampů by zvýšilo 21.93%, 

jiné - 21.05%, cenu za ubytování by zlepšilo 16.67%, zvýšený počet ubytovacích zařízení - 

hotelů by uvítalo 7.89% dotazovaných. Zajímavým hlediskem je skutečnost, ţe 
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sluţeb informačního centra by vyuţilo 46%  dotazovaných, coţ klade velké 

nároky na profesionalitu a odbornost poskytovaných sluţeb.  (Vyhodnocení 

dotazníku a grafy jsou součástí bakalářské práce v přílohách v části -7. 

Přílohy). 

4.4.1 Celkový souhrn – Porovnání všech typů měst 

Na základě všech zjištěných informací jsem výše uvedené skutečnosti shrnula:  

a/ úměrně a s ohledem na to, čím více je památek ve městě, tím je kladen větší 

důraz na jejich vyuţití pro turistický ruch, ale to zároveň vyţaduje vyšší 

náklady na jejich údrţbu a obnovu.  

b/ s menším počtem památek se obce orientují na jiné aktivity turistického 

ruchu, a to zejména na kulturní, společenské a sportovní akce.  

c/ památky jsou ve městech obecně vyuţívány při městských slavnostech 

a jsou ve směs pravidelně přístupny veřejnosti.  

d/ všechna sledovaná města jsou z Ústeckého kraje a shodují se na skutečnosti, 

ţe pověst tohoto regionu, byť se zde situace po roce 1989 výrazně zlepšila, 

zůstává i nadále z pohledu zbytku republiky negativní. Celkově chybí pomoc 

z centra (pomoc státu), a to jak dotační, tak propagační. Města, která prošla 

regenerací a obnovou zaslouţí obdiv a pozornost. Média vyhledávají většinou 

negativní příklady, a tak náhled na tuto oblast, spíše zhoršují. Coţ má 

samozřejmě také dopad na turistický cestovní ruch.  
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5. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem porovnala města historicky významná s městy, které 

statut historické významnosti nemají. Při bliţším seznámení se s uvedenou lokalitou, 

hlavně díky dotazníkovému průzkumu, jsem postupně dospěla k závěru, ţe města 

vyhlášená městskou památkovou zónou a městskou památkovou rezervací mají bezesporu 

velkou výhodu v oblasti cestovního ruchu, a to díky památkám, které zvyšují jejich 

atraktivitu a jsou pro návštěvníky turisticky lákavější. Města Jirkov a Most, která o svou 

hmatatelnou historii ve formě historických objektů v minulosti přišla, jsou z turistického 

hlediska v tomto ohledu znevýhodněna. 

Atraktivita, mnou posuzovaných měst s MPR a MPZ, není dána jen tím, ţe se v nich 

dochovaly historické objekty. Je dána především zájmem o jejich obnovu a revitalizaci. 

Bez potřebné péče, které historické nemovitosti vyţadují, by z nich časem byly jen 

zchátralé zříceniny nebo nic neříkající ruiny. Aby k tomu nedocházelo, musí města s MPR 

a s MPZ investovat nemalé finanční prostředky do záchrany památek. Obnova památek 

stojí města i ostatní vlastníky nemovitostí nemalé úsilí a finančních prostředků. Údrţba 

pamětihodností i přilehlého okolí nikdy nekončí. Stále je potřeba sledovat stav památkově 

chráněných nemovitostí, aby nedocházelo k postupné devastaci. 

Pro turistickou atraktivitu, se města vrací ke svým historickým a kulturním tradicím. 

Lákají své občany a zejména turisty na různorodé slavnosti a akce, které se pořádají v 

centrech měst. Tyto akce bývají atrakcí a většinou vycházejí z historických pramenů nebo 

událostí, které se měst týkaly. Společenský, kulturní a sportovní program přináší zvýšený 

zájem návštěvníků i do měst bez historické významnosti. 

Všechna mnou posuzovaná města vnímají velký nedostatek v jejich prezentaci. Města 

samotná se o své zviditelnění a propagaci snaţí formou poskytovaných sluţeb 

v informačních centrech nebo na internetových webových stránkách. Zástupci měst nebo 

infocenter představují přednosti svého města na veletrzích cestovního ruchu. Jejich cílem 

je upoutat pozornost a zájem návštěvníků domácích i zahraničních. 

Dalo by se obrazně říci, ţe kulturně – historický potenciál, který máme zejména 

v dochovaných historických památkách, je nejen pro mnou popisovanou lokalitu, ale pro 

celou zemi přínosem, je to naše „moře“, které můţe přitahovat a překvapit svou 

neopakovatelnou krásou, ale je zároveň zapotřebí umět nabídnout a skloubit i další sluţby 

s tím spojené. Jedná se především o kvalitu ubytování a stravování. Pro turizmus, v mnou 
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popisované oblasti, je přínosná skutečnost, ţe se uvedená města podílejí na vzájemné 

spolupráci, jako jsou např. propojené cyklostezky v atraktivním přírodním prostředí mezi 

městy Kadaň a Klášterec nad Ohří nebo karta 3K, která je společným projektem města 

Kadaně, Klášterce nad Ohří a Ţatce. 

Ve své práci jsem popsala čím města Jirkov, Kadaň, Klášterce nad Ohří, Chomutov, 

Most a Ţatec, mohou zaujmout a s čím se v rámci turistického ruchu potýkají. Kaţdé 

z uvedených měst vynakládá patřičné úsilí ke zvýšení své atraktivity. Turistům je v mnou 

popisované lokalitě umoţněno spatřit nejen historické památky, ale nabízí se jim široký 

turisticky zajímavý potenciál z mnoha oblastí. Návštěvník si můţe vybrat dle svého 

uváţení a záměru. 

Vzhledem k náročnosti obnovy památek, je zapotřebí zabránit úmyslné devastaci 

(sprejerství a vandalizmu) nákladně opravených historických objektů. Nezbývá, neţ být 

vnímavější ke svému okolí a vychovávat k tomu i další generace. V době nedávno minulé 

by se mohlo zdát, ţe „zapovězený“ region severočeské pánve, Ústeckého kraje, má jen 

jednu, nepříliš pro turizmus přijatelnou tvář. Postupem let, se ráz tohoto území snaţí 

vymanit ze zaškatulkované neatraktivní „měsíční krajiny“, a to natolik, ţe má svým 

návštěvníkům co nabídnout. Je to lokalita zajímavá nejen pro ty, kteří chtějí poznat 

a obdivovat dávnou historii, ale je zde moţnost vyuţití i jiné turistického zaměření. Cílem 

je, aby se návštěvníci do tohoto regionu rádi vraceli a navštěvovali města, která jim budou 

mít stále co nabízet. 
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7. Přílohy 

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu - Porovnání cestovního ruchu ve vybraných 

městech - Kadani, Ţatci, Chmutově, Klášterci nad Ohří, Jirkově a Mostě 

Odpovědi respondentů: 

1. Které z uvedených měst Krušnohorského regionu turisticky nejvíce 

přitahuje návštěvníky je patrné z odpovědí a grafu 1 : 
 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Kadaň  47  40.52%  40.52%   

Klášterec nad Ohří  30  25.86%  25.86%   

Chomutov  21  18.1%  18.1%   

Ţatec  9  7.76%  7.76%   

Most  7  6.03%  6.03%   

Jirkov  2  1.72%  1.72%   

 

Graf 1:  Atraktivnost posuzovaných měst  (Stehlíková, K.)  
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2. Hlavní důvod návštěvnosti města a jeho okolí  je patrné z odpovědí 

a grafu 2: 

 

Graf 2:  Důvod návštěvnosti města a okolí (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Návštěva pamětihodností  40  35.09%  34.48%   

Jiné  30  26.32%  25.86%   

Kulturní vyţití  25  21.93%  21.55%   

Cykloturistika  11  9.65%  9.48%   

Sportovní vyţití  8  7.02%  6.9%   
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3. Zda jsou památky povaţované v uvedených městech za udrţované  je 

patrné z odpovědí a grafu 3: 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Převáţně ano  69  60.53%  59.48%   

Ano  35  30.7%  30.17%   

Ne  5  4.39%  4.31%   

Převáţně ne  5  4.39%  4.31%   

 

Graf 3:  Údrţba památek (Stehlíková, K.)  
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4. Nejatraktivnější památka v oblasti dle názoru respondentů je patrná z 

odpovědí a grafu 4: 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Františkánský klášter v 

Kadani  
29  25.44%  25%   

Zámek v Klášterci na 

Ohří  
25  21.93%  21.55%   

Zámek Červený Hrádek 

u Jirkova  
24  21.05%  20.69%   

Kostel Sv. Ignáce v 

Chomutově  
12  10.53%  10.34%   

Kostel Nanebevzetí 

Panny Marie v Mostě  
12  10.53%  10.34%   

Muzeum chmele v Ţatci  8  7.02%  6.9%   

Jinou:(uveďte)  4  3.51%  3.45%   

 

Graf 4:  Atraktivnost památek v oblasti (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

5. Zda by respondenti přispěli finančně na obnovu, záchranu nebo 

renovaci významné historické památky je patrné z odpovědí a grafu 5 : 

 

 

Graf 5:  Finanční příspěvek na obnovu památky (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Ano  58  50.88%  50%   

Ne  56  49.12%  48.28%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

6. Označení respondenty, které z uvedených měst je vyhlášeno městskou 

památkovou rezervací  je patrné z odpovědí a grafu 6: 

 

 

Graf 6:  Města MPR (Stehlíková,  K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Kadaň  71  62.28%  61.21%   

Ţatec  29  25.44%  25%   

Klášterec nad Ohří  10  8.77%  8.62%   

Chomutov  4  3.51%  3.45%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

7. Označení respondenty, které z uvedených měst je vyhlášeno městskou 

památkovou zónou  je patrné z odpovědí a grafu 7: 

 

Graf 7:  Města MPZ (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Kadaň  41  35.96%  35.34%   

Klášterec nad Ohří  33  28.95%  28.45%   

Ţatec  21  18.42%  18.1%   

Chomutov  16  14.04%  13.79%   

Most  2  1.75%  1.72%   

Jirkov  1  0.88%  0.86%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

8. Výše vstupného za návštěvu kulturní památky, kterou jsou respondenti 

ochotni uhradit je patrná  z odpovědí a grafu 8: 

ODPOVĚĎ POČET LOKÁLNĚ GLOBÁLNĚ  

Přijatelné 94 82.46% 81.03%  

Předraţené 13 11.4% 11.21%  

Lévné 7 6.14% 6.03%  

     

Graf 8:  Výše vstupného (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

9. Zda je propagace cestovního ruchu v uvedené oblasti dostačující 

k získání tuzemských a zahraničních turistů  je patrné z grafu 9: 

 

Graf 9:  Propagace CR v dané oblasti (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Spíše ne  53  46.49%  45.69%   

Ne  27  23.68%  23.28%   

Spíše ano  26  22.81%  22.41%   

Ano  8  7.02%  6.9%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

10. Nejvhodnější forma propagace města dle respondentů je patrná z 

odpovědí a grafu 10: 

 

 

Graf 10:  Nejvhodnější forma propagace (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Plakáty, billboardy, 

pozvánky na různé kulturní 

nebo sportovní akce a 

slavnosti  

66  57.89%  56.9%   

Sdělovací prostředky  25  21.93%  21.55%   

Broţury, informační 

katalogy regionu  
18  15.79%  15.52%   

Jiná forma  5  4.39%  4.31%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

11. Vyjádření se k vyuţití sluţeb turistických informačních center  je 

patrná z odpovědí a grafu 11: 

 

Graf 11:  Vyuţívání sluţeb informačních center (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Ne  61  53.51%  52.59%   

Ano  53  46.49%  45.69%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

12. Úroveň ubytovacích a stravovacích sluţeb v této lokalitě , dle sdělení 

respondentů, je patrná z odpovědí a grafu 12 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12:  Úroveň ubytovacích a stravovacích sluţeb v  lokalitě (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ POČET LOKÁLNĚ GLOBÁLNĚ  

Částečně vyhovující 59 51.75% 50.86%  

Vyhovující 36 31.58% 31.03%  

Částečně nevyhovující 12 10.53% 10.34%  

Nevyhovující 7 6.14% 6.03%  



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

13. Co by v rámci ubytování v dané lokalitě respondenti zlepšili je patrné 

z odpovědí a grafu 13: 

 

Graf 13:  Co zlepšit v  rámci ubytování (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Kvalitu ubytování  37  32.46%  31.9%   

počet ubytovacích zařízení 

- motelů, penzionů, 

autocampů  

25  21.93%  21.55%   

Jiné  24  21.05%  20.69%   

Cenu za ubytování  19  16.67%  16.38%   

Počet ubytovacích zařízení 

- hotelů  
9  7.89%  7.76%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

14. Co by v rámci stravování v dané lokalitě respondenti zlepšili je patrné 

z odpovědí a grafu 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14:  Co zlepšit v  rámci stravování (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Kvalitu stravování  55  48.25%  47.41%   

Větší počet moţností 

rychlého občerstvení  
29  25.44%  25%   

Cenu  23  20.18%  19.83%   

Větší počet restaurací  7  6.14%  6.03%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

15. Typ dopravy, který respondenti nejraději vyuţívají v rámci cestovního 

ruchu v lokalitě je patrný z  odpovědí a grafu 15:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15:  Nejčastěji vyuţívaný typ dopravy v lokalitě v  rámci CR  (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Silniční 

doprava  
67  58.77%  57.76%   

Pěší turistika  18  15.79%  15.52%   

Cykloturistika  17  14.91%  14.66%   

Ţelezniční 

doprava  
12  10.53%  10.34%   



Kristina Stehlíková: Porovnání cestovního ruchu ve městech s odlišnou historickou 
významností 

 

 

 

16. Pohlaví respondentů je patrné z odpovědí a grafu 16:  

 

ODPOVĚĎ  POČET  LOKÁLNĚ  GLOBÁLNĚ   

Ţena  87  76.32%  75%   

Muţ  27  23.68%  23.28%   

 

Graf 16:  Pohlaví respondentů (Stehlíková, K.)  

 

 

 

 

 

 


