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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková rezervace Karlovy Vary 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 

považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2021, doplněnou fotodokumentací. 

 
Cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace MPR by mělo získat město Karlovy Vary 
právě proto, že v Karlových Varech se v průběhu let podařila zrealizovat řada cenných 
akcí, které sice neznamenaly absolutní záchranu památek, ale podařilo se tyto objekty 
nebo jejich části zprovoznit. 
Karlovy Vary jsou společně s ostatními Slavnými lázněmi Evropy na seznamu 
UNESCO. Mnohaleté úsilí o sériovou mezinárodní nominaci evropských významných 
lázeňských měst bylo korunováno úspěchem.  
Orgány samosprávy a státní správy se snaží čelit tlakům k rozšiřování zastavitelných ploch 
na úrok ploch nezastavitelných, navyšování obytných ploch či excesům, ke kterým dříve 
docházelo. Posun v hodnocení těchto negativních jevů a jejich odsouzení širší veřejností 
je pro památkové dědictví v Karlových Varech nadějné. Zatímco dříve většina obyvatel tyto 
negativní vlivy a jevy výrazněji nevnímala, dnes se staví jednoznačně proti takovýmto 
zásahům do obrazu města a krajiny. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2021. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 
Počet nemovitých kulturních památek je 116 
Rozloha památkové rezervace města Karlovy Vary je 1 190  ha.  
 
A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2021 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Havarijní stav dle pojmenování ve stavebního řádu   - nevykazuje žádná NKP. Ve špatném 
stavu mají objekty pouze určité části nebo konstrukce. 
Objekt Metropole, Pod Jelením skokem 362/5 - fasáda 
Objekt Margaretha , U Imperiálu 1048/2 -  celkově v horším stavu fasáda i vnitřní prostory – 
objekt je nevyužívaný 
Lázně I,   Císařské Lázně,  Mariánskolázeňská 306/2 - probíhá rekonstrukce 
Lázně V, Smetanovy sady 1145/1 - střecha, okna 
Hřbitovní správa, Hřbitovní 721/13  – celkově špatný stav fasády i vnitřních prostor 
Dům Horník, Mariánskolázeňská 29 - fasáda 
Objekt KB – Bělehradská 13 - na prodej 
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2021 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Lázně I, Mariánskolázeňská 306/2  - probíhá rekonstrukce  
Vila Margaretha, U Imperiálu 1048/2 – objekt se prodává již 5 let a je neobydlený 
Hřbitovní správa, Hřbitovní 721/13 – neslouží už několik desítek let k původnímu využití 
Objekt KB – Bělehradská 13 - na prodej 
Objekt Spořitelny – Divadelní náměstí 1 
Vila Pupp – Jarní 2, dokončuje se oprava  
Zámecká věž č.p.431 
 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2021, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Mlýnská kolonáda, mlýnské nábřeží – celková oprava 
Sadová kolonáda, Dvořákovy sady – celková oprava 
Vila Liberty, Krále Jiřího 1106/10 – obnova areálu památky 
Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4 – obnova kamenných prvků 
Objekt správce – Židovská obec, Hřbitovní 721/13 – obnova střechy 
Jarní 6, obnova vnitřních a venkovních prostor 
Mariánskolázeňská 580/31 – obnova fasády 
Becherova vila, Krále Jiřího 1196/9 – odizolování teras  a řešení zatékání do objektu 
Areál kostela sv. Maří Magdaleny  
Lázně I. Mariánskolázeňská 2 -  probíhá rekonstrukce 
Vojenský ústav, Mlýnské nábř.7 – kašna, pomník  
 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2021 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

 
V roce 2021 nedošlo u žádného objektu v městské památkové rezervaci ani mimo ni ke 
zrušení prohlášení za kulturní památku.  
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A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2021 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

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

 
Prohlášeno – 0  

 

 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2021 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 

Nelze mluvit o havarijním stavu dle SŘ 
Luční vrch 358/4 - celek 
Fügnerova 197/7 - celek 
Mariánskolázeňská 302/5 – balkony, fasáda  
Restaurace Diana, Vrch přátelství 1 - fasáda 
 
 

 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2021, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Foersterova 1203/17 – stavební úpravy objektu 
Foersterova 1262/24 – celková rekonstrukce 
Anglická 441/13 – oprava štítů a okapů 
TGM 2023/10 – oprava fasády 
I.P..Pavlova 450/19 – oprava a nátěr zadní fasády 
Petřín 712/44 – nátěr fasády 
Luční vrch 358/4 – hydroizolace dolní stavby 
Nábřeží Jana Palacha 1211/34 – oprava oken 
Petřín 1132/12 – oprava fasády 
Pod Jelením skokem 392/32 – oprava střechy, okapů a svodů 
Krále Jiřího 1137/13 – výměna střešní krytiny 
Anglická 188/5  - výměna střešní krytiny 
Jaltská 989/7 – výměna oken, oprava střechy a fasády 
Thermal – celková rekonstrukce obálky objektu a střech 
Nebozízek 775/23 - střecha 
 

 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2021 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

  

   V roce 2021 neproběhla žádná demolice 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2021. Uveďte významné akce, které byly v letech 2011-

2021 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Smetanovy sady 

- stav uspokojivý 

- běžná údržba stromů, trávníků, letniček 

- výměna letničkových záhonů u budovy Alžbětiných lázní za trvalkové 

Dvořákovy sady 

- stav méně uspokojivý 

- rozsáhlá revitalizace po akcích Karlovarského kulturního léta a MFF 2021 

- běžná údržba stromů, trávníků a letniček 

- 1 1/21 výsadba Stromu lásky a osázení plochy u jezírka novými trvalkami a 

cibulovinami 

Park na Divadelním náměstí 

- stav uspokojivý 

- rozsáhlá revitalizace po stanu ČT v rámci akce MFF 2021 Sady Karla IV. 

- stav uspokojivý 

- běžná údržba stromů, cest, trávníků a keřů 

- 12/21 bude provedena větší oprava Lavičky Václava Havla 

Park u Letního kina 

- stav uspokojivý 

- z jara extenzivní ekologická údržba travnatých ploch 

- od 6/21 běžná údržba celého parku Sady Jeana de Carro 

- stav uspokojivý 

- běžná údržba zaměřená na úpravu rozhledů z vyhlídek 

Skalníkovi sady 

- stav uspokojivý 

- na jaře rozsáhlé vyřezání svahů nad Mlýnskou kolonádou 

- běžná údržba stromů, keřů a trávníků 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2021. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2011 - 2021 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
Znečištění ovzduší - v Karlovarském kraji jsou pouze 3 měřící stanice od Českého 
hydrometeorologického ústavu, a to na Přebuzi, v Chebu a v Sokolově. Po zprůměrování 
naměřených dat tak dochází k neobjektivním výsledkům pro oblast města Karlovy Vary. 
V celé České republice jsou Karlovy Vary jediným krajským městem, kde měřící stanice 
chybí. V lázeňském městě, které se plánuje stát součástí Světového dědictví, tedy chybí 
možnost přesného posuzování aktuálního stavu kvality ovzduší a zdravotních dopadů s ním 
souvisejících. 
Největším problémem lázeňského města, potažmo památkové rezervace je množství 
automobilů, které se denně dostávají do centra. Pro vjezd do lázeňského území za jiným 
účelem je nutné si nechat vystavit za poplatek jednodenní povolení k vjezdu, slouží k němu 
automaty u budovy Městské policie Karlovy Vary, či u Císařských lázní. 
Ačkoli je vjezd do lázeňské zóny zpoplatněný a na Zámeckém vrchu je dokonce vjezd 
zakázaný, auta tudy stejně jezdí, proto zde byly instalovány automatické výsuvné sloupy, 
které zabrání vjezdu do centra lázeňského území. 
 

Přehled neziskových organizací v Karlových Varech: 

Aquasana - zdravá voda  

Český rybářský svaz, z. S., místní organizace Karlovy Vary  

Ekologické sdružení AGARA  

KV bio 

Společnosti pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Karlovy Vary  

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád p.o. 

Svaz minerálních vod, z.s. 
 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2021 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2011 - 2021 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 
Na stavu technické infrastruktury se podepisuje hlavně čas. Díky stáří a chátrání se do 
těchto sítí investují nemalé peníze a dochází k opravám, modernizaci, ale i též zachování 
historického stavu. 
 
Akce 2021 v MPR i v jiných lokalitách 
 
Oprava dlažby - Stará loukaOsazení acodrainu - Zámecký vrch 
Sanace sesuvu - Mariánskolázeňská ulice 
Slovenská - sesuv 
Sledování deformace - Chebský most 
Chebský most – dilatace 
Sanace spodní stavby - Chebský most 
Tuhnický most - povrch chodníků 
Oprava odvodnění - Gagarinova, Maďarská ulice 
Oprava MK - Nákladní ulice 
Oprava MK - Lidická ulice 
Oprava MK - Skalní ulice 
Oprava MK - ulice Charkovská  
Oprava zábradlí – Kvapilova, Růžový vrch, Chebský most,  
 

http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/aquasana-zdrava-voda-807
http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/cesky-rybarsky-svaz-z-s-mistni-organizace-karlovy-vary-811
http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/ekologicke-sdruzeni-agara-803
http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/kv-bio-805
http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/spolecnosti-pro-trvale-udrzitelny-zivot-regionalni-pobocka-karlovy-vary-801
http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/sprava-prirodnich-lecivych-zdroju-a-kolonad-p-o-809
http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/svaz-mineralnich-vod-z-s-802
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2019 
Rekonstrukce Moravské ulice, Hynaisovy a nové systémy týkající se zábran vjezdu na 
náměstí Svobody. Upravily se plochy před kostelem sv. Máří Magdalény, schody z ulice 
Moravská do Libušiny a Petřína a osadil se nový mobiliář. Součástí zakázky byla  i oprava 
dosavadní dešťové kanalizace a výstavba kanalizace nové včetně lapačů odpadních a 
ropných látek. 
 
2020 
Dokončení rekonstrukce ulic: Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody 
Oprava MK - Kr. Jiřího 
Oprava MK - Petra Velikého 
Oprava MK - část Petřín 
Oprava chodníku - I.P.Pavlova ( MHD ) 
Sesuv svahu - naproti galerii  - Slovenská ul. 
Sesuv svahu - Pražská silnice  
Zábradlí - podchod - Becherovka 
Oprava podchodu u Becherovky 
Oprava chodníku - Mariánskolázeňská ulice      

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2011          cca 12 000   2021  cca 14 000 

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

provozní dobu atp.? 

 
Společnost INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., byla založena v roce 2001 Městem 
Karlovy Vary. 
 

Jejími základními cíli jsou: 

 Zvýšení prestiže města Karlovy Vary jako významného lázeňského místa; 

 Zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků a počtu lázeňských klientů; 

 Zvýšení povědomí občanů města Karlovy Vary o jejich vazbě na lázeňství a cestovní 
ruch. 

 
 

http://www.mmkv.cz/
http://www.mmkv.cz/
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2021 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

Nově zpřístupněna pouze po rekonstrukci Mlýnská kolonáda – lázeňské, kulturní a 
společenské využití 
 

 

D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 

zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 

období). 

 
V letošním roce na území MPR opět došlo k úbytkům u tohoto občanského vybavení: 
ubytování, stravování, zdravotnictví, tělovýchovy. 
 
Úbytek byl zaznamenán u obchodních sítí.  
 
Změny se dotkly  kulturních zařízení, dopravní obslužnosti a parkování, lázeňských domů a 
lázeňství.  
 
 

D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy na 

webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 
Program regenerace MPR a další informace související s MPR či jednotlivými památkami 
jsou občanům a návštěvníkům prezentovány prostřednictvím těchto nabídek: 
 
Webové stránky města: 
https://www.karlovyvary.cz/cs; https://mmkv.cz/cs 
Facebook města: 
https://www.facebook.com/karlovyvary/?ref=page_internal 

https://mmkv.cz/cs
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Radniční listy města Karlovy Vary. 
Knihy o historii města a kulturních památkách. 
Poskytování informativních zpráv do programů České televize, rozhlasu a tištěných médií. 
Poštovní pohlednice s tématikou MPR. 
Upomínkové předměty s tématikou MPR nebo jednotlivými památkami. 
Společenské kulturní akce s historickou tématikou. 
Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary. 
Tematické výstavy. 
Interaktivní tabule se zvukovou mapou města a důležitými zastávkami v několika jazykových 
mutacích (památky, restaurace, hotely).  
Informační tabulky umístěné na kulturních památkách se základním historickým popisem. 
Informační panely umístěné na trasách MPR a tištěný průvodce MPR v několika jazykových 
mutacích. 
Naučná trasa městkou památkovou zónou s orientačním značením a infosystémem. 
 
Každoročně jsou prostřednictvím vydané tiskové zprávy, a aktuality uveřejněné na webu 
města, a v Karlovarských radničních listech vyzýváni vlastníci kulturních památek v Městské 
památkové rezervaci  Karlovy Vary k tomu, aby se přihlásili do ministerského programu, jenž 
jim může prostřednictvím města poskytnout příspěvek na obnovu jejich objektů. Dále stejnou 
cestou město propaguje možnost zažádat o dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy 
Vary na obnovu památek či památkově hodnotných objektů nejen v MPR, ale na celém 
území města. 
 
Odkazy na internetové stránky:  
https://mmkv.cz/cs/projekty-mesta-strategicke-dokumenty  
https://mmkv.cz/cs/dotace  
https://mmkv.cz/cs/pamatky  
https://mmkv.cz/cs/uzemni-planovani  
https://mmkv.cz/cs/vyhlasky 
 

 

E. Společenský život 
 
E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2021. 

 
Nadace města Karlovy Vary – nadace  založena v roce 2006. Jedním z hlavních účelů 
zřízení této nadace je:  podpora architektonického dědictví Statutárního města Karlovy 
Vary, podpora kultury, podpora lázeňství a cestovního ruchu. Příspěvky úzce souvisejí 
s kulturou a propagací města – Folklorní festival, Karlovarský karneval. 
 
Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci  
 Pořádají  benefiční koncerty i veřejné sbírky ve prospěch záchrany kostela sv. Anny. 
Zajišťují provádění potřebných prací při obnově kostela. Hledají možnosti kulturního využití 
odpovídající duchu a poslání kostela. 
 
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 
účelem je mapování, dokumentace, obnova, ochrana a propagace památek a kulturní 
krajiny na území Karlovarského kraje. 
 
Sdružení pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech – hlavním cílem tohoto 
sdružení je záchrana prokazatelně nejstarší kulturní památky stojící v Karlových Varech. 
 

https://mmkv.cz/cs/vyhlasky
https://www.firmy.cz/detail/678643-spolek-na-zachranu-kostela-sv-anny-v-sedleci-karlovy-vary-sedlec.html
https://www.firmy.cz/detail/678643-spolek-na-zachranu-kostela-sv-anny-v-sedleci-karlovy-vary-sedlec.html
https://www.firmy.cz/detail/678643-spolek-na-zachranu-kostela-sv-anny-v-sedleci-karlovy-vary-sedlec.html
https://www.firmy.cz/detail/678643-spolek-na-zachranu-kostela-sv-anny-v-sedleci-karlovy-vary-sedlec.html
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Folklorní soubor Dyleň – pod tímto názvem soubor existuje již od roku 1974. DYLEŇ se 
zaměřuje na lidové písně a tance nejzápadnější části Čech, Karlovarska a pohraniční 
oblasti kolem řeky Ohře. V roce 2019 každoročně pořádali Folklorní festival v září. 
Vystupují na Zahájení lázeňské sezony a na spoustě jiných akcí v Čechách i zahraničí, kde 
s velkým úspěchem prezentuje město Karlovy Vary. 
 
Karlovarský symfonický orchestr – jeho vznik je datován k roku 1835 a je nejstarším 
orchestrem v Evropě. Pořádá pravidelné koncerty v secesním sále Orpheum Grandhotelu 
Ambassador, v hotelu Thermal, v Grandhotelu Pupp, na Mlýnské kolonádě, v Lázních III. a 
spoustě jiných atraktivních míst v Karlových Varech. 
 
 
E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 

Rok 2021 je opět specifickým rokem a to díky COVIDU 19, v Karlových Varech došlo letos 
ke zrušení nejvýznamnějších akcí ve městě: Velikonočních trhů, Zahájení lázeňské 
sezony,.  
 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021: 18. – 19. září  se o víkendu představily   4 památky 
s odborným výkladem a doprovodným kulturním programem. Letos: Kostel 
Nanebevstoupení Páně, Mlýnská kolonáda, Středověké Karlovy Vary z pohledu 
archeologa, Alžbětiny lázně. 
 
 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 

financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 

obnově památek v roce 2021 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

House of Wax a.s. financuje většinově opravu kostela sv. Lukáše – 
významnou podporu činí příspěvek z Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu 
Statutárního města Karlovy Vary. Dnes je v kostele muzeum voskových figurín. 
  
Alžbětiny Lázně, a.s. – Alžbětiny lázně – budovu spravuje, z výnosů postupně 
opravuje. Budova slouží jako balneoprovoz veřejnosti, má společenský sál, kde 
se konají výstavy, koncerty a přednášky pro veřejnost. 
 
Židovská obec Karlovy Vary – pravidelná údržba a opravy Hřbitovního domku 
 

Dále lze uvést vlastníky lázeňských vil a bytových domů, kteří vynakládají 
finanční prostředky na udržování těchto kulturních památek. 

 

  



10 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2021 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2021 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města - 105 mil  

Z toho na území MPR nebo MPZ - 105 mil  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

- 150 mil  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2021 na území 

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

- 5,43% 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2021. 

Akce Kč (tis.) 

Celková částka pro Karlovy Vary 400 

1. Villa Pupp – na vlastní žádost dotaci nečerpali 109 

2. Kostel svatého Lukáše 98 

3. Obřadní síň a hřbitovní domek židovského hřbitova 76 

4. Dům Mariánskolázeňská 580/31 117 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2021 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

 
V roce 2021 bylo zažádáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje. Finanční dotace 
nebyla poskytnuta na projekt Findlanterův altán. 
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda - dílčí úprava 
Integrovaný regionální operační program 
Fond – ERDF 
 
1. Žádost o platbu 
29 357 539,78 Kč 
Proplacení - 21. 3. 2021 
 
2. Žádost o platbu 
47 532 197,70 Kč 
Proplacení – požádáno, prozatím neproplaceno, žádost ve fázi hodnocení 
 
Karlovy Vary - Sadová kolonáda - dílčí úprava 
Integrovaný regionální operační program 
Fond – ERDF 
4 386 589,20 Kč 
Proplacení - 6. 5. 2021 
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G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

Územní plán 

Název:  Územní plán města Karlovy Vary 

Pořizovatel: Úřad města Karlovy Vary, odbor hlavního architekta 

Zpracovatel: IRUP Karlovy Vary, Ing. arch. R. Mundil, Ing. arch. J. Jelínek  

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání: 1995  

b) konceptu (souborné stanovisko): 1996  

c) návrhu: 14. 10. 1997  

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem: 2022 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Regulační plán pro Městskou památkovou rezervaci K. Vary doposud nebyl pořízen. Byl 
pořízen dílčí RP pro část území MPR. Výhledově není v plánu.  
 
Regulační plán Karlovy Vary – zahradnictví na Vyhlídce – dle podnětu investora dojde ke 
změně.  
Pod Jelením skokem (jako RP neprojednán - pouze urbanistická studie) 
 
Byla pořízena Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy 
Vary. 
 

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

poslední aktualizace). 

 

Program MPR zpracován koncem roku 2014 ve velmi dobré kvalitě dle Usnesení vlády 
České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón. Schválen Zastupitelstvem města 
Karlovy Vary dne 7. 10. 2014.  
Vzhledem k tomu, že se na konci roku 2017 změnily parametry v plošné památkové 
ochraně města Karlovy Vary, byla provedena v roce 2018 aktualizace a doplnění 
Programu regenerace, kterou schválilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary dne 2. 4. 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při 

realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo novou městskou StrategiiKV°2040 

Strategický plán byl zpracován  na dlouhodobé období 20 let, tj. do roku 2040. 
 

Spolu s tím, v rámci připravovaného komunikačního plánu na rok 2022, bude připravena 

základní webová mikrostránka StrategieKV°2040, která bude sloužit až do doby spuštění 

webového portálu a bude zahájena komunikace a propagace nové městské strategie 

směrem k cílovým skupinám. 

 
Zastupitelstvem města Karlovy Vary byl schválen 7. 12. 2021.  
  
 

 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu obyvatel, 

návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

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

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 
Město Karlovy Vary si stále zachovává mimořádnou památkovou hodnotu. Podobu, jakou 
Karlovy Vary na počátku 20. století získaly, a která se zachovala dosud, lze považovat za 
jedinečné umělecké dílo v urbanistickém, architektonickém, ale i krajinotvorném smyslu. 
Město Karlovy Vary se může pyšnit velmi dobrou pověstí na domácím zahraničním poli. 
Památková rezervace se vyznačuje urbanistickým souborem staveb 
Boj s takzvaným vizuálním smogem, který zamořuje centrum nevkusnými a často 
agresivními reklamami se po rozhodnutí vedení Karlových Varů rozběhl.  
 
V letošním roce byly ukončeny smlouvy o reklamě. Především té na zábradlích mostů. 
„Nejkřiklavější reklamy byly na Poštovním mostě, Lázeňském mostě u Mlýnské 
kolonády a také na tom Jánském vedle Vřídla. Dočasně se vyskytovaly také na 
lávkách pro pěší.“  
 
Fond z rozpočtu města Karlovy je zřízen a je úspěšně využíván majiteli památkových 
objektů stejně tak i nepamátkových objektů. 
 
2021 – z rozpočtu města vyčleněna částka 300.000 Kč,  které byly využity na žádosti 
podané v roce 2020. Mimořádná žádost Římskokatolická farnost Stanovice byla 
podpořena částkou 50 tisíc na Kostel svaté Kateřiny v Olšových Vratech – nová vrata 
ke kostelu. 
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Z tohoto fondu jsou poskytovány dotace i na kulturní památky, které nejsou v MPR: 
Každoroční příspěvek je poskytován Kostelu sv. Anny v Sedleci. Další památky mimo  
MPR: Kostel na Nebevstoupení Páně, Kostel sv. Urbana, Kostel svaté Kateřiny – Olšová 
Vrata. 
 
 

Společenství vlastníků jednotek TGM 13, 
Karlovy Vary 

Oprava balkónů – T. G. Masaryka 564/13, Karlovy Vary 50 000 

Společenství vlastníků jednotek Svahová ul. č. 
12/1005 K. Vary 

Renovace vchodových vrat – Svahová 12, Karlovy Vary 25 000 

Společenství vlastníků Lázeňská 6, Karlovy 
Vary 

Rekonstrukce střechy – Lázeňská 17/6, Karlovy Vary 25 000 

Spolek pro záchranu kostela sv. Urbana v 
Karlových Varech z.s. 

Dokončení vnitřních prací v kostele sv. Urbana 50 000 

Římskokatolická farnost  
Karlovy Vary - Stará Role  

Obnova kostela Nanebevstoupení Páně Stará Role 50 000 

Ing. Jan Tintěra a  
Mgr. Marcela  Tintěrová 

Obnova vstupu a výměna dveří do objektu  
Lázeňská 510/8, Karlovy Vary 

25 000 

 

 

 
 
 
Velké poděkování patří pracovníkům z Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Lokti za jejich spolupráci, vstřícnost a ochotu.. Další 
poděkování patří Ministerstvu kultury ČR. Díky finančním podporám výše uvedených 
institucí se  podařilo velké  množství objektů nejen obnovit, zrekonstruovat, ale i 
zachovat.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

……………………… 

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA 

 

 

Vypracoval: Kalvodová Vladimíra     Datum     14. 12. 2021 

 


