
    

  

„O cenu za nejlepší přípravu a realizaci  „O cenu za nejlepší přípravu a realizaci    

  Programu regenerace MPZ za rok 2015“Programu regenerace MPZ za rok 2015“  

                      

MPZ Česká Kamenice  



 
 

                                                                                                                                           
Zdůvodnění účasti v soutěži  

 
�  

    
    S trochou nostalgie se nám vrací vzpomínky na s lavnostní p ředávání ocen ění 
Historické m ěsto roku 2015, od tohoto nezapomenutelného okamžiku  uběhlo 
neuv ěřitelných 10 let. Za tuto dobu romantické m ěstečko v údolí říčky Kamenice op ět 
zkrásn ělo, a to je d ůvod aspirovat na další významné ocen ění práce obyvatel našeho 
města. Město Česká Kamenice se rozhodlo uzav řít rok 2015 práv ě formou prezentace, 
kterou je ú čast v prestižní sout ěži „O cenu za nejlepší p řípravu a realizaci programu 
regenerace MPR a MPZ“   

�  
 
     MPZ Česká Kamenice byla v letech 2009 a 2010 postižena povodní, a ještě v současné 
době je nutné řešit její ničivé následky. Pro naše město a hlavně Městskou památkovou zónu 
bylo důležité zajištění jakékoliv dotační podpory. Tento rok byl mimořádně úspěšný nejen pro 
město Česká Kamenice, které se stalo garantem finanční kvóty ve výši 700 000,- Kč, ale i pro 
nového majitele bývalého panského pivovaru. Obnova rozlehlé památky významně ovlivňuje 
rozvoj MPZ Česká Kamenice. Dalším dobrým počinem je vyřešení vlastnických vztahů u 
budovy č.p. 601, která je součástí zámeckého areálu. Majitel budovy zahájil taktéž v tomto 
roce celkovou obnovu a aktivně připravuje podmínky pro otevření expozice historického 
nábytku. Právě podnikatelské aktivity v průběhu roku 2015 významně obohatily a zhodnotily 
památkový fond MPZ Česká Kamenice.  
     Ostatní investoři, zvláště Povodí Ohře s.p. stále pokračují v odstraňování následků povodní. 
V centru města byly dokončeny opravy opěrného zdiva v délce cca 160 bm, město Česká 
Kamenice zajistilo obnovu kamenné dlažby v ulici Kostelní, rozšířilo informační centrum a 
zahájilo obnovu budovy ZŠ T.G. Masaryka v Palackého ulici včetně fasády. 
     Město získalo také dotaci na obnovu drobné sakrální stavby a zajistilo opravu zříceniny 
hradu Kamenice na Zámeckém vrchu. Výčet činností obnovy MPZ Česká Kamenice v letošním 
roce je mimořádně velký. A tak rozhodování o prezentaci památky, která by obstála v 
těžké konkurenci uchazečů o titul „Historické město roku 2015“ padlo na dokončené stavební 
dílo soukromého investora – Zámecký pivovar. 
  

Návrh stavby :  „ Zámecký pivovar v České Kamenici“  
 
     Historický vývoj a význam památky : Pro hospodaření na panství si kamenická vrchnost ( 
Vartenberkové) vybudovala na jižním okraji městečka tzv. Horní dvůr. Po roce 1640 byl na 
západ od něj založen panský pivovar. Obě zařízení sloužila s mnoha dalšími obměnami svým 
účelům do roku 1945, od roku 1929 byl panský pivovar jediným zařízením tohoto typu ve 
městě. Velký pivovar knížete Kinského byl zrušen krátce po znárodnění v roce 1951. Prostory 
byly do roku 1998 částečně užívány k uskladňování zemědělských produktů. Objekt poté 
dlouhodobě chátral. Na vině byly nevyřešené majetkoprávní vztahy.  
   I přesto se podoba a urbanistické řešení staveb zachovalo, a tak mohl nový investor navázal 
na původní využití areálu a uchoval tak hodnoty kulturního dědictví pro další generace. Dnes 
se tato část městské památkové zóny začala po letech nejistoty a strádání oživovat. Zároveň 
se nabízí v blízkém okolí rozvinout další ekonomický potenciál.   
    . 
 
                   
 
V České Kamenici dne 11.12. 2015                                        Ing. Hana Štejnarová 
                                                                                      starostka města Česká Kamenice 
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A) Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ: 
 
A.1. Dle aktualizace Ústředního seznamu kulturních památek ČR bylo registrováno na 
počátku roku 2015 na území MPZ Česká Kamenice celkem 36 objektů s památkovou 
hodnotou. Město projednalo v průběhu roku 2015 se zástupci NPÚ v Ústí nad Labem 
přípravu podmínek pro návrh zápisu další významné architektonické stavby. 
                                                                          
A.2. I přes snahu prioritně zajišťovat památky v havarijním stavu, jsou ke konci roku 
2015 na území MPZ registrovány památky, které podporu nutně potřebují. Jedná se 
vesměs o vlastníky, kteří byli vystaveni soudnímu sporu v rámci požadavků pana 
hraběte Kinského na vrácení majetku. Budovy včetně prostranství tvoří cca 1/3 
zastavěné plochy veškerých nemovitých kulturních památek na území MPZ, jedná se 
zároveň o velký developerský potenciál pro možnosti kulturního využití. 
Seznam objektů :   
                              budova skladu                      - č.3618/6 
                              chalupa č.p.84                      - č.3633 
                               
Památka č.p. 84 v ulici Lipová je v současné době vystavena již pouze klimatickým 
vlivům. Vlastník nemá bohužel finanční prostředky na záchranu stavby. Město Česká 
Kamenice i další investoři měli zájem památku odkoupit a zachránit.  
 
A.3.  Na konci roku 2015 zůstávají nevyužity nebytové prostory části bývalého 
pivovaru. Jedná se o rozsáhlou část areálu. Pozitivem je investorský počin nového 
vlastníka, který je původem z našeho města. Doba, po kterou jsou budovy nevyužívány 
je cca 10 let. 
 
 
A.4.  V průběhu roku 2015  byly prováděny opravy na následujících památkových 
objektech: 

 
 1) Kaple Narození Panny Marie  - restaurování soch y Panny Marie s Ježíškem  2. 
etapa                

Dokončením restaurátorských prací a vrácením sochy zpět na štítovou zeď kaple Panny 
Marie byl pověřen dle rozhodnutí NPÚ v Ústí nad Labem pan Fedorčák z České Lípy. 
Náročnost dokončení 2.etapy spočívala též v logistickém zajištění přepravy neobvyklého 
sochařského díla. Ve stísněném prostoru několika památkových staveb tak bylo možné 
sledovat přesun břemene  nejvyspělejší přepravní technikou našeho regionu. Dílo se 
zdařilo, a to včetně ukotvení na místě, ze kterého byla před více jak rokem snesena. 
Restaurátor provedl o opravě listinný záznam, zároveň informoval přítomné o špatném  
 



 
 

 
 
stavu zbylých 32 sochařských děl, které jsou umístěny v prostoru střešní kopule kaple 
Panny Marie. 
Cena restaurátorských a transportních prací byla sjednána na částku 82 788,- Kč. Dotace 
MK pokryla čerpání z 98%.  
 

2) Oprava venkovních omítek  č.p. 122 náměstí Míru 
Oprava venkovních omítek byla vynucena špatným stavem nátěrů provedených již před 22 
lety a zároveň havarijním stavem omítek v prostoru střešní nástavby. Zadavatel zajistil dle 
směrnice RM výběr zhotovitele díla. Práce byly zahájeny v květnu a dokončeny v průběhu 
srpna. Obnovu zajistil dle smluvního ujednání pan Pavel Kos z České Kamenice.  
Celkové náklady obnovy:  416 240,- Kč.     50 % nákladů je hrazeno z dotace MK. 
 
      3) Oprava štítových omítek budovy č.p. 350 Tyršova ulice 
Obnova omítek na budově Charity je náročná z hlediska zajištění kamenických prací. 
V letošním roce byly opraveny omítky štítových zdí, které byly v havarijním stavu. 
Financování restaurátorských prací v rámci opravy kamenných dílů fasády bude nutné 
zajistit po etapách v následujících letech. Oprava fasády byla dokončena dle písemné 
dohody v průběhu října 2015. Obnovu provedl pan Václav Šafránek z České Kamenice. 
Celkové náklady obnovy jsou  vyúčtovány ve výši  76 000,- Kč. 50 % nákladů je hrazeno 
z dotace MK. 
 

4) Havarijní oprava krovu a st řechy  kostela sv. Jakuba Staršího : 
Již v roce 2014 byl zaznamenán průsak povrchové vody do stropní konstrukce a stěny 
nejvýznamnější památky našeho města, proto bylo nutné zajistit havarijní opravu místa 
poškození střešní konstrukce. Při demontáži střešní krytiny byl zjištěn další rozsah 
poškození nosných trámů krovu. Vlastníkem objektu je Děkanský úřad Česká Kamenice, 
v tomto případě je povinností garanta/město/ zajistit min. 20% finanční příspěvek na 
celkovou vyúčtovanou částku obnovy. Práce byly dokončeny dle smluvních podmínek, 
dotace byla vyúčtována dle veřejnoprávní smlouvy.  Celkové náklady obnovy : 125 850,- 
Kč. Dotace MK 45 % 
 
     5) Oprava západní část zámku  Lipová č.p. 601  
Soukromý vlastník požádal v průběhu roku 2014 o dotaci na opravu a výměnu oken 
situovaných v západní části zámeckého areálu. Dotace byla schválena a v průběhu 
listopadu 2015 byly truhlářské práce úspěšně dokončeny. Nový majitel se snaží zajistit 
zpřístupnění budovy v rámci expozice historického nábytku. Pro město a hlavně MPZ je to 
konečně dobrý počin. Město potřebuje muzejní část, aby rozšířilo nabídku pro turistický 
rozvoj. Město získalo dalšího investora, který má zájem navázat na kulturní dědictví naší 
společnosti. 
     
     6) Obnova m ěšťanského domu č.p. 153 náměstí 28. Října 
Jedná se o další investiční počin soukromého investora, který v průběhu 4 let dokončil 
nákladnou rekonstrukci historického objektu v centru MPZ. Z přízemních nevyužitých  



 
 

 
 
 
prostor vznikly malebné obchůdky a cukrárna. V letošním roce provedl vlastník kulturní 
nemovité památky řemeslně vyvedenou obnovu fasády. Město Česká Kamenice mělo také  
podíl na této akci. V roce 2011koordinovalo stavební činnost v rámci obnovy kamenného 
vstupního schodiště, jehož obnova byla vyčíslena na částku 487 000,- Kč. 
 
    7) Obnova Zámeckého pivovaru 
Největší rozsah investic za poslední desetiletí se projevil v případě obnovy nejrozsáhlejší 
územní zástavby jihozápadní části MPZ Česká Kamenice. Areál Zámeckého pivovaru byl 
dlouhodobě nevyužitý a chátral. Na vině byly hlavně dlouhotrvající soudní majetkové 
spory. Záměru se opět ujala soukromá společnost a díky podpoře evropských dotací je 
možné po dlouhých letech  ochutnal lahodný pivní mok. Prostor areálu nabízí další 
potenciální rozvoj.  Na tyto aktivity se investor plánuje zaměřit i dalších letech. Jedná se 
kulturní činnost, která podpoří rozvoj nadregionální turistiky. 
 
Náklady obnovy : 32 000 000,- Kč. 
 
 
A.5.  V roce 2015 nebylo nutné upustit od ochrany či přistoupit k demolici památky na 
území MPZ Česká Kamenice. Město má zájem na rozšiřování rejstříku památek dle 
návrhu Památkové ústavu. V jednání je zápis následujících objektů: 
� č.p. 110  Jakubské nám. 
� č.p. 288 ul. Komenského  
� č.p. 301 ul. Máchova 
� č.p. 39 Mlýnská ulice /bývalý mlýn/ 
� Vodní akvadukt v Horní Kamenici 
� Bratrské oltáře  
 
A.6.  V roce 2015 prozatím nedošlo k prohlášení žádné stavby za kulturní památku. 
V současné době probíhá řízení o zápisu 2 staveb. Stalo se tak na popud pracovníků 
NPÚ a zástupců města. Jedná se o tyto stavby: 
� Budova Mateřské školky Palackého ulice 
� Č.p.  204 Janáčkova ulice 
 
 Právě město Česká Kamenice vyvíjí aktivity pro další záchranu památkových objektů. 
Jednak formou osvěty a přímých konzultací jsou majitelé seznamováni s podmínkami a 
výhodami vlastníka  kulturní památky. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
B) Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
                                                                                                                                                                                                                                                       
B.1. 
     Město se snaží najít vhodné využití pro objekty v MPZ tak, aby byl zachován 
původní ráz města. Bohužel hlavní překážkou jsou v dnešní době nevyjasněné 
majetkoprávní vztahy, a nebo platební neschopnost vlastníků. V havarijní stavu jsou na 
konci roku 2015 v MPZ tyto budovy: 
      - dřevěná chalupa ul. Lipová č.p. 84           cca 15 let    - obytný dům                                                           

- obytný dům č.p. 321 Husova ulice            cca 12 let                                                                                              
      - vila č.p. 624 Lipová ulice                           cca 10 let 
 
B.2.  V roce 2015 bylo možné na území MPZ sledovat na všech stranách čilý stavební 
ruch. Majitelé objektů mají snahu obnovovat své stavby. Město Česká Kamenice 
přispívá na odkanalizování objektů. Občané nabídek využívají. Zároveň roste zájem o 
zástavbu stavebních parcel na území MPZ. V průběhu roku 2015 byly dokončeny 2 
novostavby rodinných domů. 
Město Česká Kamenice také zajistilo finanční prostředky na revitalizaci budovy školní 
jídelny v ulici Dukelských hrdinů. Budova přiléhá k významné stavbě bývalé továrnické 
vily. Náklady obnovy – 3 100 000,- Kč. 
 
V letošním roce byly opraveny v MPZ tyto budovy: 

•  č.p. 132   Janáčkova – výměna střešní krytiny, obnova fasády (bydlení , 
provozovna) 

•  č.p. 115 náměstí 28. října - zřízení nebytových prostor v bývalé části 
průchodu (bydlení, provozovna) 

•  ZŠ T.G.Masaryka - provedena výměna špaletových oken a obnova 
vstupních dveří, obnova sociálního zařízení  /občanská vybavenost/ 

•  č.p. 627 nám.28. října – celková obnova objektu (bydlení,provozovny) 
•  č.p. 320 ulice 5.května – oprava venkovních omítek /bydlení/                                              
•  č.p. 144 nám. Míru –oprava omítek, výměna oken /bydlení/                                                                                                                                                                        
•  č.p. 366 ulice 5.května – oprava omítek, oken dveří /bydlení/                                                                                                                                                                
•  č.p. 595 ulice Pivovarská – opravy omítek /bydlení/                                                                                                                                                                  
•  č.p. 535 ulice Palackého– oprava fasády ZŠ T.G.Masaryka /občanská 

vybavenost/ 
•  obnova Zámeckého  pivovaru    /komerční účely/ 
•  obytný dům č.p. 295 ul. Nerudova       /bydlení/                                                                                                                             
•  obytný dům č.p. 321 Husova ulice          /bydlení/      
•  č.p. 601 Lipová  / bydlení, expozice umění/                                                                                                                             
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
B.3.   V roce 2015 nebylo nutné na území MPZ Česká Kamenice přistoupit k demolici 
žádné stavby památkového charakteru. Objekt č.p. 86 ul. Lipová prozatím odolává 
povětrnostním vlivům. Jedná se o dřevěnou stavbu, narušenou dřevokazným 
škůdcem.  
 
C) Ostatní akce ovliv ňující stav MPR nebo MPZ : 
 
C.1. Technický a biologických stav parků na území MPZ je uspokojivý. Město zajistilo 
zpracování pasportu městské zeleně pro celé území MPZ, který slouží k obnově a 
doplňování dřevin na území MPZ. Pracovníci TZ zajišťují na základě zpracovaných 
fytopatologických rozborů optimální funkci zeleně v MPZ. Veřejná prostranství a 
komunikace jsou v MPZ udržována s maximální péčí. Dle finančních možností město 
doplňuje zařízení městského mobiliáře. V centru města byly doplněny nové mobiliární 
prvky a osázeny doplňkovou vegetací. Oživení centrálního náměstí bylo dosaženo 
výsadbou 6 kusů javorů. V roce 2010 byla provedena částečná rekultivace trávníků 
v areálu poutní kaple Narození Panny Marie. Dále byly vysázeny nové lípy srdčité a 
další solitérní zeleň. Připravuje se nová výsadba včetně zahradnického řešení v 
prostoru nám. 28. října. 
     Projekčně je připravena další obnova parkové zeleně v prostoru severovýchodní 
část MPZ. V reálu se jedná o zanedbanou část bývalé botanické zahrady. Návrh také 
počítá s novou stavbou přírodního divadla a naučnou botanickou stezkou. Dle návrhu 
ÚPN SÚ Česká Kamenice byla zahájena jednání o využití plochy zeleně v prostoru 
bývalého pivovaru. Požadavkem města je využít plochu na městský park. 
       Velký význam měla také rekonstrukce stavební proluky v roce 2005. U nároží ulic 
Dvořákova a Smetanova byla odhalena kamenná plastika, která svou pozicí určuje 
hraniční čáru tří chráněných krajinných oblastí. Okolí je zadlážděno žulovou dlažbou a 
osázeno dřevinami.  
 
V průběhu let 2005 - 2015 byly dokončeny tyto akce: 
•        Rekonstrukce mostu v ulici Nerudova. 
•        Obnova veřejného sociálního zařízení ul. Mlýnská .  
•        Předláždění plochy v prostoru náměstí u kaple Panny Marie.  
•        Obnova komunikací v ulici Mlýnská, náměstí 28. října  
•  Dostavba proluky nám. 28. října - Zdravotní středisko 
•  Obnova chodníku ulice Alšova 
•  Úprava odvodnění u dřevěné chalupy č.p. 168 Havlíčkova ulice 
•  Nové parkoviště u č.p. 615 Palackého ulice /lázně/  
•  V roce 2011 byly provedeny obnovy povrchů místních komunikací v ulici     

     Komenského v rámci nově zahájené akce „Modernizace, obnova a rozvoj  
     centra České Kamenice“ 

•  V roce 2011 byla dokončena obnova mostu v ulici Alšova 



 
 

 
 
 
•  Nově byla provedena výměna kamenné dlažby u Kulturního domu 
•  V roce 2011 byla dokončena obnova mostů a komunikací poškozených povodní 

v ulici Havlíčkova  
•  V roce 2014 provedena obnova dlažby v ulici Kostelní 
•  V roce 2014 byla provedena obnova opěrných zdí v ulici V Benátkách – 

Nerudova 
•  V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce povrchů a IS v ulici Mlýnská 
 
  Za nejprospěšnější úpravu MPZ Česká Kamenice lze pokládat dokončení přeložky 
komunikace 1/13 v ulici Pražská a provedení revitalizace území bývalé továrny Rukov. 
Obě stavby byly časově zkoordinovány a umožnily tak provedení archeologických 
průzkumů. Stavby byly dokončeny v roce 2008 a snížily dopravní zatížení východní 
části MPZ. Město v roce 2009 obhájilo dotační titul na zajištění obnovy východního 
centra MPZ. Jedná se o komplexní revitalizaci plochy náměstí 28. října, ulice Alšovy a 
Komenského. V rámci realizace, které byly provedeny v roce 2011 jsou dokončeny 
výměny vedení veřejného osvětlení, plynovodu, vodovodní sítě a části kanalizace.  
Zároveň projekt řešil doplnění zeleně a městského mobiliáře. 
 
 
C.2.  Od počátku obnovy MPZ Česká Kamenice byly stanoveny také podmínky pro 
ochranu životního prostředí. V centru města se topilo převážně uhlím, odkanalizování 
většiny domů bylo zaústěno do říčky Kamenice, nebyla řešena normovaná parkoviště, 
řeka byla kalištěm nečistot z místní papírny. V červenci 2009 se při lokální povodni 
navíc projevil havarijní stav původního historického náhonu, který protíná centrum 
MPZ. Jedná se o vodní zařízení ohrožující historické objekty v centru MPZ. Město 
zajistilo zpracování projektu obnovy zařízení.  
       V roce 1999 byla vybudována centrální ČOV a 90% část MPZ byla přepojena na 
centrální stoku.  
       V  roce 2005 bylo dokončeno parkoviště pro 15 stání v ulici Palackého včetně 
lapolu nebezpečných látek. Zároveň byla přepojena část objektu ZŠ TGM a 14 
bytových jednotek na ČOV. 
       Veškeré závady se podařilo komplexně odstranit v průběhu roku 2009. Byla 
provedena komplexní rekonstrukce vodovodu a kanalizačního řádu v ulici Nerudova, 
Komenského, 5. května, V Benátkách a Dívčí. Zároveň probíhala obnova plynofikace 
centra města. Budovy občanského vybavení v Komenského ulici byly ke konci roku 
2011 přepojeny na ČOV. 
 
C.3.    Stav technické infrastruktury v MPZ je dobrý. V roce 2014 bylo dokončeno 
parkovací stání pro 8 osobních automobilů v ulici Kostelní. Další obnova povrchů na 
náměstí 28. Října včetně výměna veškerých inženýrských sítí v roce 2011 zajistila 
optimální podmínky pro rozvoj MPZ. Dále se aktivně řeší výměna dožitých  



 
 

 
 
vodovodních, plynovodních a kanalizačních řádů v ostatních částech MPZ. Je snahou 
přepojovat kanalizační řády v MPZ na jednotnou kanalizační stoku ukončenou na nové 
ČOV. V roce 1999 byla na celém území MPZ dokončena celoplošná telefonní 
kabelizace. Největším úspěchem je předláždění náměstí Míru včetně rekonstrukce IS. 
Velkou výhodou je celoplošná plynofikace centra města. Památky nejsou vystaveny 
negativní vlivům kyselých spadů ovzduší.  
V přípravě je řešení další náročné trasy v ul. Nerudova a Máchova.  
      V roce 2009 byla provedena nová část kanalizace v ulici Komenského, Nerudova, 
a ulici 5. května. Zároveň byla provedena výměna vodovodního a plynovodního řádu. 
      V roce 2011 byla úspěšně dokončena technologicky nejnáročnější část kanalizace 
na území MPZ Česká Kamenice, v ulici V Benátkách. 
      Velkým počinem lze označit akci investora Povodí Ohře s.p., který realizuje obnovu 
koryta řeky Kamenice. V roce 2015 pokračovala 2. Etapa obnovy opěrných zdí ( 
celkem cca 165 bm) v centru MPZ, ulice Nerudova a Komenského. 
 
D) Péče o obyvatele a návšt ěvníky  MPZ : 
                                                                                                                                                                                                                                                       
D.1.  
-   Počet trvalých obyvatel v roce  2005 v MPZ  1 260   a ve městě  5 565. 
-   Počet trvalých obyvatel v roce  2015 v MPZ  1 384   a ve městě  5 436. 
 
D.2.   V roce 2015 byl zaznamenám prostřednictvím informačního centra zvýšený 
počet návštěvníků MPZ.  
Velký nárůst zájemců o prohlídky byl zaznamenán v areálu kaple Narození Panny 
Marie. Vysvětlením je nová instalace zvonohry a také kvalifikovaný a profesionální 
přístup průvodcovské služby. Dále byl velký zájem i o vyhlídku z kostelní věže sv. 
Jakuba Staršího. V roce 2014 byly rozšířeny místní turistické trasy, které zpřístupňují 
jednak drobné sakrální stavby v blízkém okolí MPZ a přírodní vyhlídky. 
 
D.3.  Zpřístupňování památek široké veřejnosti je jedním z aspektů, kterým je možné 
zvýšit atraktivnost MPZ.  
 
    V roce 2015 bylo dokončeno a zpřístupněny celkem tři kulturní památky: 

•  Návšt ěvníci mohou posoudit kvalitu  stavebních prací, kte ré probíhaly p ři 
obnov ě přízemí domu č.p. 153 na nám ěstí 28. října. Útulné prost ředí láká 
k posezení a také k ohodnocení obnovy historických křížových kleneb. 

•  Nový majitel západního k řídla zámeckého areálu částečně zpřístupnil 
prostory k prohlídkám expozice historického nábytku . 

•  Posledním místem, které bylo zp řístupn ěno je vnit řní prostor 
zrekonstruované části pivovaru a moštárny. Vlastník objektu využil v nit řní 
část ke komer čním účelům. 
 



 
 

 
 
 
 
D.4.  Vzhledem k příznivému turistickému zájmu o MPZ Česká Kamenice a 
atraktivnímu okolí, město je situováno ve třech chráněných oblastech, se služby pro 
návštěvníky rok od roku zlepšují. Počet stravovacích a ubytovacích míst je úměrný 
návštěvnosti turistů. Kvalita ubytovacích služeb je na dobré úrovni. Město se stává 
vyhledávanou destinací.  Obchodní síť zajišťují místní živnostníci na velmi dobré 
úrovni. Na území MPZ jsou zastoupeny všechny dostupné i specializované prodejny. 
Důležitým momentem bylo v roce 2005 otevření nového zdravotnického střediska na 
nám. 28. října a rehabilitačního centra a sauny v ulici Palackého. V letošním roce 
dokončená obnova schodišť a místní komunikace, kterou přivítali zvláště majitelé 
penziónů. Dále byla soukromým investorem provedena komplexní obnova postranního 
městského bloku na východní straně náměstí 28. Října.  
 
V roce 2015 byly zprovozn ěny další nové provozovny a dva zám ěry jsou ve 
stavebním řízení. Jedná se o : 
- č.p. 135 nám. 28. října  nová prodejna peka řských výrobk ů 
- č.p. 627 nám. Míru nový prostor m ěstské kavárny 
- č.p. 373 ulice Dukelských hrdin ů nová dílna malovaného skla a prodejna 

oděvů 
 
       Podnikatelé zlepšují kvalitu ubytovacích služeb, a snaží se tak uspokojit náročnější 
návštěvníky. V MPZ funguje celkem 8 penziónů s kapacitou cca 105 ubytovacích míst. 
Město Česká Kamenice v letošním roce zmodernizovalo turistickou ubytovnu ve 
sportovní hale.  
       Ve městě se osvědčila funkce informačního střediska, jehož pracovníci rozšiřují 
náplň služeb. IC je situováno na náměstí Míru v historické budově č.p. 73. Turisté 
mohou využít také internet a mediální turistický box.  
      V roce 2005 bylo předáno k užívání nové zdravotnické středisko v centru MPZ. 
Nový objekt má zároveň velký urbanistický význam. Po 20 letech byla vyřešena 
zástavba stavební proluky v historickém centru města. Nová budova zdravotního 
střediska urbanisticky zhodnotila území města, zajišťuje optimální podmínky zdravotní 
péče a paradoxně zlepšila podmínky i místních živnostníků. 
 
 
D.5. Úroveň prezentace MPZ, kulturních památek včetně konání kulturních akcí je na 
vysoké úrovni. Městský portál je zdrojem informací pro všechny zájemce, v roce 2009 
byla dokončena 2. etapa rozvoje sítě městského bezdrátového systému. Právě 
informace jsou zdrojem osvěty a naše město investuje právě do informačních 
technologií.  
V roce 2011 byla zajišt ěna práva na po řízení obrazového dokumentu ve formátu 
DVD se zaměřením na památky našeho m ěsta. 
Dále byl p ředán a zprovozn ěn dopl ňující informa ční systém a technika do  



 
 

 
 
informa čního centra v četně záznamu návšt ěvnosti IC a osazení interaktivního 
zařízení. Náklady na zajišt ění uvedených propaga čních materiál ů a techniky byly 
získány formou evropské dotace.  
 
E) Společenský život 
 
E.1. Kulturní činnost v našem městě je rozmanitá. Dobré podmínky pro kulturní aktivity 
poskytuje místní kulturní dům s loutkovou scénou, rekonstruované kino a výborný 
akustický prostor kostela sv. Jakuba Většího. V roce 2009 byla po nákladné 
rekonstrukci otevřena další „muzikální scéna“, a sice v Evangelickém kostele.  Na 
těchto místech působí místní kulturní nadšenci. 
 Mezi pěvecké spolky patří: Dětský pěvecký soubor Kamínek, Oblázek, Ženský 
pěvecký sbor, Dívčí sbor ZUŠ, k aktivitám patří každoroční účast v SRN. 
Dále svou činnost rozvíjejí rockové kapely –  Sagaris, Kamenické trio a The rais of the 
sand. Činoherní oblast zastupuje spolek Po hrdobec a Broukovcovo Kamdivadlo. 
Loutkaře prezentuje soubor Zvoneček. Taneční soubor  TIZZIANS  nastartoval novou 
tradici zájmové aktivity v našem městě. Z celostátních soutěžích přivezli účastnice dvě 
sady cenných medailí. Šermířský spolek Řád černých rytířů absolvoval řadu 
vystoupeních v regionu, i mimo něj. Výše uvedené aktivity mají velký význam na naše 
kulturní dění. Svou působnost rozvijí Klub přátel lokálky, který má velký podíl na 
zprovoznění zrušené železniční tratě Česká Kamenice – Kamenický Šenov. V rámci 
vyhlídkových jízd jsou pořádány akce pro děti i dospělé.  
Charitativní spolek je také jedním z důležitých společenských prvků. Vedení charity se 
podílí na veřejně prospěšných akcích.  
 
E.2.  Mezi akce, které rozvíjejí místní tradice patří : 
Kulturní akce: 

•  Dvořákovy hudební slavnosti v kostele sv. Jakuba Staršího /mezinárodní účast/ 
červenec 

•  Mezinárodní hudební festival BIG –BANDY – kulturní dům, náměstí pódium 
/zastřešuje pan Felix Slováček/ červen 

•  Mariánská pouť, přehlídka šermířských skupin , lidová veselice září 
•  České trhy  -  duben 
•  Vánoční trhy   - prosinec 

Sportovní klání :            
•  Taneční soutěž „O cenu města Česká Kamenice“     
•  Turnaj v kopané „O pohár starosty města Česká Kamenice“ 
•  Turnaj ve florbalu  
•  Turnaj v boxu 
•  Pohár horských kol  / březen, červen a říjen/ 

 
 



 
 

 
 
 
E.3.  Podnikatelé jsou v našem městě aktivní. Majitelé památkových objektů investují 
ročně řádově sta tisíce korun do obnovy památek. V poslední době je to důkaz prestiže 
zvláště u majetnějších občanů a pro město je to dobrá reklama.  Podnikatelé se 
podílejí na kulturních akcích. V roce 2010 byla v rámci Mariánské pouti zpřístupněna 
dvorní část zámku za účelem zajištění hudební produkce a doprovodných kulturních 
programů včetně prezentace historických řemesel. Zároveň úspěšně proběhla 1. 
dřevorubecká soutěž.   
                                   
F) Finan ční účast m ěsta, nebo státu na obnov ě památkových objekt ů v roce 
2015: 
     
F.1.   Finanční objem z rozpočtu obce určený na obnovu památek v roce 2015 je 
vyčíslen částkou  2 360,- Kč.  To je cca 3,5 % z celkového rozpočtu města. Finančně 
byla pokryta obnova celkem 7 akcí obnovy památek. 
 
- celkem na území města                      1 akce                  2 360 000,- Kč     
- z toho na území MPZ                          3 akce                  2 100 000,- Kč 
- na památky v cizím vlastnictví             3 akce                     161 000,- Kč  /kostel, kaple,   
                                                                                                                   zámek/                                                                                                                               
F.2.  Částka z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace MPZ 
byla v roce 2015 celkem: 
   700 000,-  Kč                                                                                       Příloha č.1                                                                                                       
          
        Finanční objem byl rozdělen na následující akce: 
     1)   73 000,- Kč    -  dokončení restaurátorských prací sochy Panny Marie s    
                                    Ježíškem 
     2)   62 000,- Kč    -  oprava střechy a krovu kostela sv. Jakuba Staršího 
     3) 159 000,- Kč    -  obnova a opravy omítek č.p. 122 nám. Míru 
     4)   68 000,- Kč    -  oprava oken, omítek a střechy budovy zámku č.p. 601 Lipová  
                                      ulice 
     5)   38 000,- Kč    -  oprava havarijního stavu omítek č.p. 350 Tyršova ulice 
     6) 300 000,- Kč    -  oprava venkovních omítek ZŠ T.G. Masaryka v Palackého ulici 
 
F.3.  Částka z jiných zdrojů /kraj,stát,EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2015 o 
finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 
V roce 2015 byly žádány finanční prostředky z fondu Krajského úřadu Ústeckého kraje 
na akce: 

� Obnovu drobných sakrálních staveb na území města Česká Kamenice  
� Obnovu památníku padlým vojákům v 1. a 2. světové válce v Kerharticích 
� Dokončení obnovy Bratrských oltářů 
� Oprava skalní kapličky v Horní Kamenici 
� Příspěvek na obnovu varhan v Kerhartickém kostele 



 
 

 
 
 
Podpora uvedených akcí byla zajištěna, pouze u poslední akce. Příspěvek ve výši 
67 000,- Kč pomohl zachránit památku v okrajové části města.  
 
Město Česká Kamenice dále podpořilo žádost Děkanského úřadu o příspěvek na 
obnovu varhan v kostele sv. Maří Magdalény v m.č. Kerhartice. Finanční příspěvek byl 
schválen ve výši 60 000 tis. Kč. 
Město Česká Kamenice dále podalo žádost o dotaci na opravu havarijního stavu 
fasády ZŠ T.G.Masaryka v Palackého ulici na Ministerstvo kultury ČR    

� Oprava jižní strany fasády ZŠ T.G.Masaryka v Palackého ulici byla schválena a 
finančně podpořena částkou 300 000,- Kč. Zájmem města je provést komplexní 
obnovu budovy po etapách. Celkové náklady opravy fasády jsou vyčísleny na 
částku 2 750 000,- Kč. Stavba je významným urbanistickým prvkem centrální 
části MPZ Česká Kamenice.  

 
G) Koncep ční příprava regenerace: 
 
G.1.   Územní plán obce  - datum schválení 31.8.1999,v současné době jsou 
rozpracované doplňující změny ÚPN SÚ Česká Kamenice 
G.2.   Územní plán zóny pro MPR nebo MPZ  datum schválení  16.7.1996  
V dubnu 2000 byla Městským zastupitelstvem schválena příprava změny ÚPN SÚ 
Česká Kamenice. V červnu 2002 byly schváleny změny územního plánu Česká 
Kamenice  součástí je úprava MPZ. 
G.3.   Program regenerace  byl chválen 10.11. 1994, je průběžně aktualizován dle 
nových poznatků a skutečností. Poslední aktualizace dne 15.2.2001. Záměry plynoucí 
z aktualizace jsou konzultovány se zástupci SPÚ v Ústí nad Labem. V roce 2010 byla 
provedena další aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Kamenice.  
G.4.   Město Česká Kamenice vypracovalo Program rozvoje města, kde jsou časově 
koordinovány stavební akce. 
Mezi další dokumenty, které stavebník využívá při obnově památkových objektů jsou 
stavebně historické průzkumy objektů. V roce  2009 byl pořízen SHP objektu č.p. 107 v 
Lipové ulici.  
V roce 2013 byla pořízena studie rozvoje města Česká Kamenice. Návrhy byly 
zaměřeny na centrální část města. 
V roce 2015 byly pořízeny studie obnovy nevyužívaných ploch v jižní části MPZ. Jedná 
se o studii: 

•  Výstavba mateřské školy v Palackého ulici 
•  Autobusové nádraží ulice Pražská 
•  Studie využitelnosti a rekonstrukce budovy Kulturního domu Komenského ulice 

G.5.   Město Česká Kamenice připravuje v rámci pořízení nové části územního plánu 
Regulační plán MPZ Česká Kamenice. Příprava dokumentu byla zahájena v průběhu  
 



 
 

 
 
roku 2011, v průběhu roku 2016 bude možné zahájit schvalovací proces dle správního 
řádu. 
V roce 2015 byla provedena aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Kamenice 
č.3.  
 
H. Závěrečný komentá ř 
 
     Obnova historických měst a zvláště rozmanitých památkových objektů je vždy 
složitá a nákladná. Je proto nutné mít zajištěno koncepční řešení včetně variant, které 
umožní vyjednat kompromisy. Finanční rozvaha je zároveň nejdůležitějším momentem 
investora pro účelnou a hospodárnou realizaci záměru. Právě tyto poznatky z minulých 
let nás zavazují ke kvalitní přípravě každé akce obnovy. Za posledních 25 let bylo 
realizováno nespočet projektů, které skutečně změnily tvář Městské památkové zóny 
Česká Kamenice. Nezůstaly jen tak na „papíře“.  Bohužel pohasl průmysl, ale turistický 
rozvoj dokázal částečně vyplnit ekonomický propad. Na území MPZ je zaevidováno 8 
soukromých penziónů.  
     Rok 2015 je díky investicím podnikatelských subjekt ů mimo řádně významný a 
lze očekávat i optimistický vývoj v dalším období.  
     Výrazně se zlepšila životní úroveň v MPZ. Byla provedena plynofikace, 
odkanalizování, silniční přeložka a obnova provozoven včetně bytového fondu. 
Prioritou rozvoje našeho města je obnova Městské památkové zóny. V současné době 
je řešena oprava budovy Základní školy T.G.Masaryka. Povodí Ohře s.p. pokračuje 
v rozsáhlé rekonstrukci navigačních zdí koryta říčky Kamenice v centru MPZ. Jedná se 
o nákladné investice. 
    Rozpočet města je vždy přizpůsoben požadavkům dotačních podmínek. Město má 
připraveny tzv. „šuplíkové projekty“ a záměry, které účelně koordinuje s ostatními 
investory. 
 
 
         Rok 2015 se stal významným milníkem pro rozvoj M ěstské 
památkové zóny Česká Kamenice, a proto v ěříme, že dovedeme 
navázat na úsp ěch z roku 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V České Kamenici dne 12. 12. 2015                                    Zpracoval : p. Milan Drdek 
 

Telefon   773 776 416 
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Obnova MPZ Česká Kamenice - 2015 



Obnova MPZ v České Kamenici—10/2015 

 

 Zateplení školní jídelny ulice Dukelských hrdinů 



Kulturní akce Zvonohra  na náměstí Míru  - 2015 



Obnova venkovních omítek v MPZ Česká Kamenice—2015 

 



Obnova MPZ v České Kamenici—10/2015 

 

 Fasády na náměstí 28. října 



Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem  - 2. etapa 

 Osazení opravené sochy  Panny Marie s Ježíškem  na štít kaple 

7/2015 



Obnova omítek ZŠ T.G.Masaryka  Palackého ulice  jižní strana  

11/2015 



Obnova MPZ Česká Kamenice - 2015 



Svěcení varhan v Kerharticích –7/2015 

72015 

Obnova varhan—spoluúčast města Česká Kamenice 



 Obnova Bratrských oltářů v České Kamenici 

11/2015 

 Doplnění poutního místa o kopii oltáře —současný stav 



Obnova č.p. 601 Lipová ulice zámek   - 10/2015 

Celkový pohled  od východu 

Poškozené omítky budovy zámku 



Obnova dlažby v Kostelní ulice  6/2014 



Obnova zámeckého pivovaru 2013 –2015 

 

Severní pohled 



Obnova  náměstí 28. října MPZ Česká Kamenice 

1/2012 


