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Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /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 2019, 
doplněnou fotodokumentací.  
 
Město Karlovy Vary je přirozeným centrem Karlovarského kraje. Je největším lázeňským místem 
v rámci ČR a v této oblasti dosahuje i světového významu. Je také jednou z nejvýznamnějších 
destinací cestovního ruchu, kulturního, společenského a v poslední době i sportovního centra 
mezinárodního a celostátního významu. 
Správní území města zahrnuje vlastní jádrové město Karlovy Vary a jeho městské části Drahovice, 
Rybáře, Bohatice, Dvory, Starou Roli, a další městské části, mající charakter příměstských sídel 
(Doubí, Tašovice, Počerny, Čankov, Rosnice, Sedlec, Olšová Vrata, Cihelny, Hůrky). V 
současnosti se skládá území města z 15 katastrálních území (totožné s městskými částmi) a 50 
urbanistických obvodů. Historické centrum města Karlovy Vary, vnitřní lázeňské území je typické 
velkým podílem lázeňských služeb a ubytovacích kapacit v podobě lázeňských domů s 
balneoprovozy spojenými s velkým zastoupením souvisejících služeb. V lázeňské zóně není 
průmysl ani řemeslné provozovny. Na lázeňskou zónu plynule navazuje obchodně správní část 
města s blokovým zastavěním území a hlavní komunikační tepnou, třídou T. G. Masaryka. 
Nacházejí se zde správní úřady, objekty soudu a bank, obchody, služby, ale i drobné provozovny. 
Stavební rozvoj vnitřního lázeňského území je velmi omezený s výjimkou rekonstrukcí objektů a 
zástavbou proluk. V posledních pěti letech počet obyvatel Karlových Varů kolísá kolem 50 000 
osob. Území charakterizuje výrazně kladné saldo dojezdu obyvatel za prací. S ohledem na 
ztíženou možnost parkování, morfologii území a účel území je zde významná funkce městské 
hromadné dopravy. K území patří rozsáhlé plochy lázeňských lesů. 
 
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. 
Dne 10. 9. 1992 byla vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb. vyhlášena pro celé lázeňské 

i obchodně správní území města Karlových Varů památková zóna. Nařízením vlády České 

republiky č. 430/2017 Sb. ze dne 6. prosince 2017 bylo území rozšířeno o lázeňskou krajinu a 

prohlášeno za památkovou rezervaci. Území památkové rezervace je z hlediska památkových 

hodnot diferencované. Toto rozvrstvení se týká právě MPR Karlovy Vary, která zahrnuje rozsáhlé 

části města. Základem MPR Karlovy Vary je historické jádro města, zástavba lázeňské zóny města, 

památkově cenná území i lázeňská krajina k tomuto jádru přiléhající. Nejvýznamnějším počinem 

roku 2019 z hlediska památkové péče bylo slavností otevření Goethovy vyhlídky po náročné 

rekonstrukci. Vyhlídka patřila v minulých letech k nejvíce zchátralým objektům města Karlovy Vary. 

Kolaudace a předání zrekonstruované stavby se uskutečnily již v listopadu 2018, ale vzhledem 

k začínající zimě se vyhlídka veřejnosti otevřela v 05/2019. Rozhlednu bude provozovat městská 

organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary.  
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Do soutěže o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace za rok 2019“ se 

město Karlovy Vary přihlásilo z těchto důvodů: 

 
Pohled společnosti i obyvatel města Karlovy Vary na kulturní dědictví se postupně mění, i když tato 
změna je pomalá a stojí nemalé úsilí. Všem těmto zmíněným potížím ovšem nahrává i zanedbaný 
marketing památek, který spolu s popularizací kulturního dědictví a péče o něj může výrazným 
způsobem změnit vztah společnosti k památkám a památkovým hodnotám území. 
 
Karlovy Vary se každoročně připojují k pořádání Dnů evropského kulturního dědictví. V rámci této 
akce se snaží otevřít a zpřístupnit  zajímavá a atraktivní místa spojená s historií. 
 
V současné době nastala v souvislosti s navrhovanou nominací lázeňského města Karlovy Vary 
na Seznam světového dědictví UNESCO kvalitativní změna v přístupu k péči o hmotné i nehmotné 
lázeňské dědictví města. 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. 
 

 

Počet nemovitých kulturních památek na území Statutárního města Karlovy Vary 

 

 

budovy 106 

 

sochy, pomníky, památníky 
15 

 

liniové stavby 
3 

 

archeologická naleziště 
1 

 

 

 

Cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace MPZ 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 
Do popředí se dostává motivační role programu – obnova a ochrana. Snahou Programu 
regenerace památkové rezervace je v prvé řadě zabránit chátrání staveb v jejím území se 
nacházejících a zachránit nejen nejcennější nemovité kulturní památky v historickém centru města, 
ale i celkový pocit lázeňského jádra města. Karlovy Vary jsou lázeňským městem a tato funkce 
musí být i do budoucna dominantní a na první pohled zřejmá. Je nutné též zajistit obnovu potřebné 
provozní a technické infrastruktury – snaha zajistit pro lázeňské hosty dostatečné parkovací plochy 
ovšem za předpokladu, že automobilová doprava by měla být i nadále vymezována mimo lázeňské 
území. Dále zajišťovat v zóně opravu pěších zón, stezek, schodišť, opěrných zdí atd. Statutární 
město Karlovy Vary neopomíjí zachování určité úrovně životního prostředí jádra města a 
nepodceňuje nutnost pečovat o veřejnou zeleň. 
 
 
 
 
 

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


  

  4 

 
 
 
Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
  
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření.  
  
Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2019.  Rozloha 
MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./    
  
 
 
       Počet nemovitých kulturních památek je 116 
        
 
Slovní popis hranice památkové rezervace Karlovy Vary 
 
Hranice území památkové rezervace města Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou začíná v 
k.ú. Karlovy Vary u nábřeží Jana Palacha v severovýchodním cípu p.č. 2458/2 a směřuje Jateční 
ulicí k jihu podél p.č. 2458/2, 2546, Vítěznou ulicí pokračuje východně podél p.č. 2570/3, 2570/1, 
2570/2, 2560/6, 2560/7, 2560/8, 2570/1, přechází p.č. 2570/1 k p.č. 2580, po které pokračuje. Dále 
pokračuje podél p.č. 2579, 2577 a obchází p.č. 2578. Přechází ulici Ondříčkova p.č. 2592/1 k rohu 
p.č. 2648/1 a vede po její východní straně. Pokračuje podél p.č. 2647, přechází ulici Kvapilova p.č. 
2639 k východnímu rohu p.č. 2704/2 a pokračuje podél ulice Kvapilova p.č. 2639 a poté podél p.č. 
2709 směrem k jihu. Dále pokračuje jižním směrem po zástavbě vil po p.č. 2710, 2638/1, 2637, 
2636, 2634, 2633, 2711/15, 2628, 2627, 2626, 2623/2, 2623/1, 2619, 2615 a 2733.  
Poté vede východním směrem podél severní strany ulice Bezručova p.č. 2736. Následně se lomí 
východně a v ulici Americká vede podél p.č. 2734 a 2735. Přechází do k.ú. Drahovice a pokračuje 
podél p.č. 616. Následně se lomí k severu, kde pokračuje podél p. č. 613/1, 613/2 a opět p. č. 
613/1. Poté vede hranice podél severní strany p.č. 612, následně obíhá p.č. 596 a pokračuje po 
p.č. 608, 606, 607, 605/2, 604, 601, 602/2 a 602/1. Překračuje ulici Rumunská p.č. 430 a pokračuje 
podél p.č. 431, 621/1. Přechází ulici Anglická p.č. 465 a pokračuje podél p.č. 627, 637, 639, 640, 
641, 638/1 a 645. Přechází ulici Vrchlického p.č. 500, pokračuje dále podél p.č. 649/1, 649/3, 878/2 
k ulici Boženy Němcové p.č. 539, kterou přechází a navazuje na rohu p.č. 681/1, pokračuje podél 
p.č. 879/1 a opět podél p.č. 681/1. Dále pokračuje podél p.č. 702 a následně překračuje ulici 
Lidickou p.č. 247 a míří na roh p.č. 888, hranice pokračuje podél p.č. 888, 719, 720, 721, 723/1, 
726, 728.  
Hranice MPR opouští k.ú. Drahovice a přechází do k.ú. Karlovy Vary, překračuje ulici Hřbitovní p.č. 
2942 a pokračuje dále východním směrem podél ulice Hřbitovní p.č. 3012, 2979/2, 3025, 3046, 
3047 a 3044. Poté přechází a navazuje na p.č. 3100 a lomí se směrem k jihu. Následně se připojuje 
na p.č. 3012, podél níž pokračuje východním směrem až na jižní roh vnější p.č. 3109/1, přechází 
č.p. 3012 a pokračuje jižním směrem podél p.č. 1328/2. Podél ní pokračuje až k hraně cesty Na 
Hůrkách p.č. 604 a následně pokračuje jihovýchodním směrem po jejím severním okraji. Následně 
obíhá p.č. 3149, lomí se jižním směrem a pokračuje podél p.č. 3150, 3148, 3143/1, 3147 a opět 
podél p.č. 3143/1. Pokračuje podél p.č. 3171/2 a 3171/1. Přechází ulici Na Hůrkách p.č. 395/1 a 
pokračuje podél p.č. 3192 a 3174. Poté se napojuje na p.č. 434 (Pražská silnice) a podél ní 
pokračuje jižním směrem dále k p.č. 3201/1. Vede dál podél p.č. 3201/1, 3209, 3210, 3211, 816/1. 
Stále vede podél p.č. 816/1, pokračuje podél p.č. 815 a opět podél p.č. 816/1, čímž kopíruje 
Okružní cestu, až k p.č. 824. Pokračuje dál podél p.č. 824 a 823/1 až k řece Teplá.  
Hranice MPR dál pokračuje západním směrem podél pravého břehu řeky p.č. 230/1. U vnější p.č. 
845/2 překračuje řeku p.č. 230/1 a pokračuje podél p.č. 844/3, 787 a následně p.č. 781/1. Tento 
pozemek zeširoka obíhá, pokračuje severním směrem podél p.č. 3339, přechází komunikaci p.č. 
1122 k p.č. 3420, pokračuje dále po hranicích p.č. 3418 a 3416. Na křižovatce cest se hranice lomí 
severním směrem, vede po Tuhnické cestě podél p.č. 3416, překračuje Dubskou cestu p.č. 3323 
a dál pokračuje opět po Tuhnické cestě podél p.č. 3324, přechází Jezdeckou pěšinu p.č. 3325 a 
pokračuje dál podél p.č. 1806/2. Přechází p.č. 1808 a pokračuje podél p.č. 1807/2 a 1808. 
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Hranice MPR pokračuje v k.ú. Tuhnice, kopíruje Šumavskou ulici podél p.č. 322/1, 624/1, 624/2, 
311/1, 314, 623/3. Přechází severním směrem ulici Sládkova p.č. 623/1 a 623/2, pokračuje dále  
podél p.č. 303/27, lomí se východním směrem podél p.č. 303/24 a 303/27. Směřuje na jih a 
pokračuje podél p.č. 623/2 a opět severním směrem podél p.č. 303/15, pokračuje dál podél p.č. 
303/30, 305 a 622/3 směrem k severu k ulici Moskevská. Ulici Moskevská p.č. 611/1 přechází 
směrem k západnímu jižnímu rohu p.č. 611/24, přechází p.č. 611/4 směrem k p.č. 521/1. Hranice 
vede k p.č. 521/36, pokračuje podél tohoto pozemku a dále podél p.č. 521/38, 521/39, 631/8, 
východním směrem přechází ulici Charkovská p.č. 631/3 a napojuje se na p.č. 632/1, po které 
pokračuje směrem k východu do k.ú. Karlovy Vary až k p.č. 2185/2, vrací se do k.ú. Tuhnice a 
přechází severním směrem p.č. 633/4 a ulici Krymská p.č. 633/1 k p.č. 633/7, pokračuje dál podél 
p.č. 489/1, 495/11, 495/12 k ulici Západní p.č. 2383, který ze západu obíhá a poté míří směrem k 
východu do k.ú. Karlovy Vary a pokračuje podél p.č. 2383, 2400/2, 2400/1. Podél p.č. 2400/1 se 
hranice území památkové rezervace stáčí směrem k severovýchodu k ústí řeky Teplé do Ohře, 
kde pokračuje podél p.č. 230/2 a 2458/1 směrem k výchozímu bodu u p.č. 2458/2. 
 
 
 
 

 
  

Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 v havarijním stavu včetně 
důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.   
  
    Obytný dům Metropole  – havarijní stav fasády  
 
Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané s uvedením 
důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.  
  
           Nejsou.  
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Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 
2019 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.  
  
Socha sv. Jana Nepomuckého  - restaurování sochy 
Vyhlídka Karla IV  – oprava pochozích střech 
Savoy Westend -  oprava balkonu 
 
  
 
Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku s uvedením 
důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd./.    
  
V roce 2019 nedošlo u žádného objektu v městské památkové zóně ani mimo ni ke zrušení 
prohlášení za kulturní památku.  
  
Objekty u kterých došlo  v roce 2019 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  
 
Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:  
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné  vyjádření.  
  
Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2019 v havarijním stavu /bez rozdílu 
vlastníka či charakteru objektu – včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto 
stavu.  
  
Dům Zámecký vrch 22, Karlovy Vary, neobývaný již cca 5 let. Zatím nic nenasvědčuje rekonstrukci.  
  
Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019 se 
stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.  
 
Foersterova 22 oprava fasády 
Anglická 186 oprava plotu 
Svahová ulice – oprava opěrné zdi 
Petřín – oprava krytu komunikace 
Stará louka 8 – celková oprava pláště 
Svahová 12 – oprava fasády 
Rekonstrukce vřídelní kolonády  
Kolmá 44 – obnova pláště objektu –fasáda, střecha 
Maierův gloriet –nátěr zábradlí 
 
  
 
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány s uvedením    důvodu 
demolice    
 
  V roce 2019 nebyly žádné objekty na území městské památkové zóny Karlovy Vary 
demolovány.  
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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 2019. Uveďte 
významné akce, které byly v letech 2009 – 2019 podniknuty ke zlepšení stavu.  
 
Veřejná zeleň v MPR 
 
Terapeutická krajina Karlových Varů se vyznačuje kvalitou a velkou rozmanitostí hlavních 
lázeňských funkcí zasazených do přírodního prostředí parků a lesoparků, plně srovnatelnou s 
jinými slavnými lázněmi Evropy.  
Podle Evropské agentury pro životní prostředí se Karlovy Vary s 2000 hektary lesů a 300 hektary 
parků mohou pyšnit neoficiálním titulem nejzelenějšího města České republiky. Do budoucna se 
přitom dá předpokládat, že zelených ploch přibude. 
Velkou novinkou jsou zavlažovací vaky ke stromům, které se  zejména objevují u stromů 
vysazených v dlažbách, kde stromy nemají moc šancí dostat se ke spodní vodě. 
 
Věc:  Realizované akce v období 2017-2019 
 
2017 
Revitalizace části parku Malé Versailles související s rekonstrukcí restaurace 
Revitalizace parku v Jízdárenské ulici 
Vegetační úpravy v souvislosti rekonstrukce komunikace U Podjezdu 
Revitalizace svahu v Gagarinově ulici 
 
2018 
Vegetační úprava v okolí nové lávky pro pěší u horního nádraží 
Výsadba stromu Republiky a výsadba stromu Olgy Havlové 
Výsadby stromů a keřů v areálu bazénového centra 
 
2019 
Revitalizace zeleně na Sokolském vrchu 
Rozšíření urnového háje v areálu krematoria v Rybářích 
Realizace trvalkových záhonů a záhonů okrasných trav 
Vegetační úpravy dostavby a rekonstrukce DD Závodu míru – výsadby stromů a keřů 
Výsadby stromů z dotace neziskové organizace Sázíme stromy, výsadba se skauty a sponzory 
 - výsadba stromů na Tuhnické louce 
 - výsadby ovocných stromů za míčovou halou 
 
 
Dopravní infrastruktura v MPR 
  
Karlovy Vary jsou přetíženy silniční dopravou. Aby si uchránily svou jedinečnost a atmosféru 
lázeňského města je každý vstup a parkování  na  území a centrální část památkové rezervace 
vymezeno dopravní značkou ,,Zákaz vjezdu“ Toto kontroluje Městská policie a je nutné si nechat 
vystavit povolení k vjezdu. Vhodná místa k parkování jsou umístěna na okraji lázeňského území. 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte 
významné akce, které byly v letech 2009 – 2019 podniknuty ke zlepšení stavu /čističky, 
prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací a dobrovolníků, atd./.  
  
Druhů ekologické zátěže je hned několik. Pro město Karlovy Vary vnímá KAM KV° jako 
nejaktuálnější téma zplyňování kalů ve Vřesové a těžbu kaolinu. Přestože se tyto činnosti 
neprovádějí přímo v centru města Karlovy Vary, mají velký dopad na životní prostředí celého 
karlovarského regionu. Jedná se hlavně o prach a znečištění podzemních vod. 
 
Díky předchozím,  přírodním kalamitám v lesích na území MPR se rozšířil kůrovec. 
Na jaře 2019 bylo v lesích rozmístěno na tři sta lapačů, které slouží k odchytu především 
lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého. 
 
Diskutabilní téma ohledně znečištění životního prostředí je letecká škola F – AIR. Obyvatelé 
nesouhlasí s plánovaným záměrem, který řadí ekonomické příjmy jedné společnosti nad potřeby 
kvalitního životního prostředí 
 
Negativní vliv na životní prostředí má nárůst nákladní automobilové dopravy  
   
Město Karlovy Vary pořádá diskuzní fóra s občany města na téma ekologie a životní prostředí. 
Zájem o toto téma má trend se v posledních letech zvyšovat a občané mají zájem o své okolí 
pečovat a zvelebovat. 
Velkým přínosem a snížením ekologické zátěže jsou například zpětné odběry elektra. 
Velmi úspěšnou akcí v roce 2019 bylo:  Třídíte odpad? Vyzvedněte si sadu tašek - Zájemci si mohli 
vybrat ze dvou velikostí o objemu 25 nebo 45 litrů. Tašky jsou vyrobeny z pevného a odolného 
materiálu, jsou omyvatelné a je možné je spojit suchým zipem. Na rubové straně obsahují 
informace o správném třídění odpadů. 
 
Čističky: Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary se tím připravuje na legislativu platnou od 
roku 2024. Vodohospodářská společnost je v České republice průkopníkem této technologie. Jinde 
ji zatím nenajdete. 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDko%C5%BErout_smrkov%C3%BD
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Speciální metodu, která je v Česku zatím unikátní, úspěšně vyzkoušela karlovarská společnost 
Vodárny a kanalizace. Kaly z čistírny odpadních vod lze novou technologií vysušit tak, že najdou 
další významné využití v průmyslu.  
Neziskové organizace, nadace a spolky z velkého množství např:  AQUASANA - ZDRAVÁ VODA, 
Ekologické sdružení AGARA, KV BIO, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád p.o.  
 
 
 
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční 
akce v MPR nebo MPZ v letech 2009 – 2019 /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.  
  
V letech 2009 – 2016 byla provedena revitalizace ulic na Staré louce a Tržiště, proběhla obnova 
Divadelní lávky. V roce 2013 proběhla revitalizace povrchu komunikací v ulici Na Vyhlídce. V roce 
2016 byly realizovány tyto stavby: Horkovodní přípojka domu J.Palacha 926/10, Karlovy Vary. 
Stavba regulační stanice plynu – Na Vyhlídce č.p. 1429/2 a 1429/3, Karlovy Vary. Stavba 
základové stanice T –mobile Sadová 19, Karlovy Vary, č.p. 1540/1, Karlovy Vary. Oprava kaverny 
ve dně řeky Teplé, č.p. 230/2, Karlovy Vary.  
Stavba přípojky termální vody k Alžbětiným lázním. 
 
Největší akcí roku 2019 je rekonstrukce Moravské ulice, Hynaisovy a nové systémy týkající se 
zábran vjezdu na náměstí Svobody. Upraví se plochy před kostelem sv. Máří Magdalény, schody 
z ulice Moravská do Libušiny a Petřína a osadí se nový mobiliář. Součástí zakázky je i oprava 
dosavadní dešťové kanalizace a výstavba kanalizace nové včetně lapačů odpadních a ropných 
látek. 
           
 
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 trvalých obyvatel v roce 2009 v MPR nebo v MPZ    cca 12.300 obyvatel.  
 
        Počet trvalých obyvatel v roce 2019 v MPR nebo v MPZ       cca 13.030 obyvatel.   
      
 
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 
jakou má provozní dobu atp.  
 
Společnost INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., vznikla v roce 2001. Hlavní činností je 
provoz informačních služeb pro návštěvníky města i jeho obyvatele (provoz poboček, správa 
portálu www.karlovyvary.cz vč. kulturního kalendáře, správa facebookového 
profilu   www.facebook.com/karlovyvary/) a marketingové aktivity v oblasti propagace města 
Karlovy Vary.   

 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.annakk.cz/cz/prehled-neziskovek/aquasana-zdrava-voda-807
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/sprava-prirodnich-lecivych-zdroju-a-kolonad-p-o-809
http://www.karlovyvary.cz/
http://www.facebook.com/karlovyvary/
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Infocentrum města Karlovy Vary má dvě pobočky:  

 

Infocentrum TGM                       Infocentrum Lázeňská                                

T.G. Masaryka 53                        Lázeňská 14 

360 01 Karlovy Vary                    360 01 Karlovy Vary 

+420 355 321 171                          +420 355 321 176 

+420 773 290 632                          +420 777 686 972 

 

Provozní doba: 

Po - Pá 08:00 - 18:00 

So, Ne, svátky 09:00 - 17:00 

(12.00 - 12.30 pauza) 

 

Sekretariát, účtárna, ředitel 

Budova divadla Husovka 

Husovo náměstí 2 

360 01 Karlovy Vary 

+420 355 321 161 

 

Provozní doba: 

Po - Pá 08:00 - 16:00 

 

Služby Infocentra města Karlovy Vary, o.p.s. poskytované na pobočkách: 
Informace o městě 
Prodej suvenýrů, infomateriálů, poštovních známek, telefonních karet, jízdenek MHD 
Průvodcovské služby 
Zprostředkování ubytování 
Zprostředkování výletů a exkurzí 
Předprodej vstupenek (Vstupenky Karlovy Vary, Ticketportal, Ticketpro, Vstupenky Mariánské 
Lázně, Colosseum Ticket, Ticketstream, Eventim, Naše); 
Pronájem aut, kol, kanoí 
Směnárenská činnost bez poplatků 
Refundace DPH - Tax Free 

 

 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově  zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 
a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./.  
  
03. 05. 2019 byla slavnostně otevřena pro širokou veřejnost Goethova Vyhlídka. 
Kolaudace a předání zrekonstruované stavby se uskutečnily již v listopadu 2018. 
V těsné blízkosti vyhlídky najdou návštěvníci také Stezku strašidel. Zhruba tříkilometrový okruh 
směrem na Tři kříže a zpět je lemován různými lesními bytostmi usazenými na zemi i stromech“. 
Uvnitř objektu vznikl multifunkční prostor, který může sloužit pro pořádání různých kulturních akcí 
nebo výstav, u vyhlídky byly také instalovány nové dřevěné lavičky a stojan na kola.  
 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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 došlo k přírůstkům u tohoto občanského vybavení: ubytování, 
stravování, zdravotnictví, tělovýchovy. 
 
Úbytek byl zaznamenán u obchodních sítí.  
 
Beze změny zůstávají kulturní zařízení, dopravní obslužnost a parkování. 
 
  
  
 D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce /města/, 
Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci /městě/, na 
webových stránkách obce /města/ – informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ; informace 
občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové péče včetně programů 
na obnovu kulturních památek.  
 
 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Odkaz na příslušné www.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  
Radniční listy města Karlovy Vary.  
Informační panely umístěné na trasách MPR a tištěný průvodce MPR v několika jazykových 
mutacích.  
Naučná trasa městkou památkovou zónou s orientačním značením a infosystémem.  
Knihy o historii města a kulturních památkách.  
Pohlednice 
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.  
  
 
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 2019.  
 
 
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 2019, Karlovarský karneval 2019, Cena nadace města Karlovy Vary – 120 let 
Závodiště Karlovy Vary. 
 
Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci – sdružení založeno  v roce 2004. 
Kostel sv. Anny zachraňuje sdružení prostřednictvím různých grantů a dotací. Letos jsou nově 
k dispozici komentované prohlídky. Jedním z posledních koncertů bylo vystoupení Karlovarského 
symfonického orchestru, který 6. října zahrál Dvořákovu Symfonii č. 9 e moll, op. 95, zvanou též 
Novosvětská či Z Nového světa. 
V současné době je památka opravena zhruba z 80%. 
 
Sdružení pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech – hlavním cílem tohoto sdružení je 
záchrana prokazatelně nejstarší kulturní památky stojící v Karlových Varech. 

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

Rotary Club Karlovy 
Vary – věnuje se péči 
o kulturní památky, 
památkové objekty. 
V roce 2019 vyhlásil 
tento club anketu o 
nejvhodnější místo pro 
jezdeckou sochu Karla 
IV. a navrhují šest 
lokalit. 
 
Karlovy Vary jsou 
významným dějištěm 
kulturních aktivit. Ve 
městě se nacházejí 
muzea a galerie : 
Muzeum Karlovy Vary, 
Galerie umění Karlovy 
Vary, Interaktivní 
galerie Becherova Vila 
Karlovy Vary, Muzeum 
Jana Bechera, 
Sklářské muzeum 
Moser, Muzeum 
voskových figurín. 
Nesmíme opomenout 
též Městské divadlo, 
Divadlo Husovka. 
Každý ze zde 
uvedených subjektu a i 
neuvedených díky 
velkému množství, se 
velmi významně 
podílejí na udržování 
aktivit, propagaci a 
záchraně památek. 

 
 
 
  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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./.  
 
Trhy –  každoroční tradicí se staly Velikonoční trhy, dále Řemeslný jarmark při  květnovém Zahájení 
lázeňské sezony, v listopadu Svatomartinský jarmark a průvod, v měsíci prosinci  Vánoční trhy. 
 
Zahájení lázeňské sezóny: Zahájení lázeňské sezóny patří mezi nejvýznamnější kulturně-
společenské akce, které se na území Statutárního města Karlovy Vary každým rokem pořádají. 
Slavnosti probíhají současně v ulicích, na kolonádách, v parcích, na mnoha místech lázeňského 
města: třída T. G. Masaryka, prostranství před hlavní poštou, prostranství před hotelem Thermal, 
Mlýnská kolonáda, park Malé Versailles, Becherova vila, Grandhotel Pupp. 
 
 
 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – v polovině září se o víkendu  každoročně představí  4 památky 
s odborným výkladem a doprovodným kulturním programem. Letos: Dostihové závodiště, 
Goethova Vyhlídka, Procházka vilovou čtvrtí WESTEND, Kostel Povýšení svatého Kříže. Tato akce 
je pořádána pro širokou veřejnost Karlových Varů a lázeňské hosty. 
 
Kolonádní koncerty: Kolonádní koncerty se konají v letních měsících pod záštitou Karlovarského 
symfonického orchestru. Střídají se na místech Mlýnské a Tržní kolonády. Vstupné je zdarma. 
 
Festivaly: Červnový karneval v ulicích centra města Karlovy Vary, Mezinárodní filmový festival, 
Mezinárodní folklorní festival,  
 
Soutěže: Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Karlovarský hlas, Karlovarský skřivánek. 
 
Udělování čestného občanství: ocenění uděluje lázeňské město Karlovy Vary každoročně a 
předává je při slavnostním večeru při zahájení lázeňské sezony.  
  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Lazensky-hotel-Thermal---odpocinte-si-v-Karlovych-.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Mlynska-kolonada-v-Karlovych-Varech.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Grandhotel-Pupp---komfort,-ktery-si-zaslouzite!.aspx
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E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 

památkovýchobjektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro 

své aktivity včetně výše podílu  

soukromých prostředků na obnově památek v roce 2019 – konkrétní objekty s vyznačením 
finančních nákladů /.  
 
 
 Windsor Carlsbad s.r.o. – oprava a obnova vchodových dveří – 2. etapa ve výši 139.000,- Kč 
 1. etapa proběhla v roce 2018 v celkové výši 350.000,- 
 
 
  
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2019  
  
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a v kolika 
případech (údaje uveďte zaokrouhleně):  
celkem na území obce /města/: 5 mil 
z toho na území MPR nebo MPZ:   1 mil         
v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním   vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)    
1 akce 
  
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 
2019 činí z celkového rozpočtu obce  Rozpočet obce 1 847 mil.  
Částka činí cca 0.31%  
  
F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 
2019 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte tabulku 
rekapitulace akcí obnovy připravovaných  
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku 
na rok 2019  
 
Ve 2/2019 obdrželo Statutární město Karlovy Vary Rozpis státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, dle 
tohoto rozpisu bylo Statutárnímu městu Karlovy Vary přiděleno 400.000,- Kč. 
 
Konkrétní akce:  
 
Poštovní dvůr, Slovenská 309/2, číslo rejstříku ÚSKP : 16053/4-4530 
2,3 mil. – restaurování stropu tanečního sálu a schodiště Labitzkého sálu 
Poštovní dvůr odstoupil od původního záměru ,,Restaurování stropu tanečního sálu a schodiště 
Labitzkého sálu“ kvůli vysokému rozpočtu na restaurování a změnil svůj původní projekt na Obnovu 
pavilónu C. Jelikož se jedná stále o stejnou památku, číslo rejstříku ÚSKP : 16053/4-4530, je tato 
změna povolena. 
Poštovní dvůr dne 02. 08. 2019 z rozhodnutí vedení společnosti písemně odstoupil od 
předloženého záměru s tím, že projekt nebude v kalendářním roce 2019 realizován. 
 
  
 Lázně III, Mlýnské nábřeží, číslo rejstříku ÚSKP : 29608/4-883 
300 tis. – oprava a obnova vchodových dveří – 2. etapa 
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Židovská obec Karlovy Vary, Karlovy Vary, číslo rejstříku ÚSKP : 11490/4-877 
500 tis. – oprava fasády hřbitovní kaple, nátěr dřevěné střešní konstrukce – prkenné bednění, nátěr 
vstupních vrata oken, nátěr střechy, okapů, svodů, parapetů. Fasáda bude opravena a natřena na 
hřbitovním domku včetně výměny 10ks dřevěných oken. 
 
Židovská obec Karlovy Vary písemně odstoupila dne 12. 03. 2019 s tím, že projekt by realizovala 
až v roce 2020. 
 
 
 

 
 

 

   

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ – uvést zda bylo požádáno na rok 2019 o finanční 
prostředky z jiných zdrojů a zda–li byly finanční prostředky získány a využity.  
 
V roce 2019 bylo zažádáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje. 
Finanční dotace byla poskytnuta na dva projekty: Vyhlídku Karla IV. a Sochu svatého Jana 
Nepomuckého, která je umístěna na Nábřeží Jana Palacha. 
 
Na Vyhlídku Karla IV. poskytl Karlovarský kraj sumu ve výši 200.000,- Kč a na Sochu svatého Jana 
Nepomuckého sumu ve výši 50.000,- Kč. 
 
Oba projekty jsou v současné době dokončovány a prostředky byly využity na obnovu a opravu 
těchto památek. 
 
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla podána žádost o dotaci na projekt 
„Sadová kolonáda“ – celkové výdaje 107 380 000 Kč, dotace EU 4 142 000 Kč a státní rozpočet 
243 000 Kč. 
 
Na konci listopadu bude podána žádost na  akci: Mlýnská kolonáda za cca 95 mil Kč 
  

Poř.     

č. 
Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, kraj)

Celkové 

náklady 

2019          

(v tis. Kč) 

včetně DPH

Z toho náklady 

na "památkové" 

práce                 

(v tis. Kč) 

včetně DPH

Potřeba 

státní 

podpory          

(v tis. Kč) 

včetně 

DPH

1
Poštovní dvůr, č.p. 309, č.o. 2, parc.č. 817,

804, 805, 806 k.ú. Karlovy Vary
Restaurování sálů  PO

2 309 2 309 1 154

2
Obřadní síň židovského hřbitova, č.p. 432,

parc.č. 3040, k.ú. Drahovice

Obnova a oprava fasády Židovské márnice na 

hřbitově v Drahovicích
PO

500 500 250

3
LÁZNĚ III – Kurhaus , č.p. 507, parc.č.

1522 k.ú. Karlovy Vary
Oprava a obnova vchodových dveří - 2.fáze PO

300 300 150

4

5

3 109 3 109 1 554
Akce obnovy připravované na rok 2019 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2019

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: 
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Koncepční příprava regenerace 
  
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle  paragrafu 162 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz/. 
  
Platný Územní plán města Karlovy Vary byl schválen usnesením zastupitelstva dne 14.10. 1997 a 
dosud platí. Postupně bylo schváleno nebo podle nového stavebního zákona vydáno 61 změn 
tohoto dokumentu, poslední změny byly vydány v roce 2013.  
 V současné době se zpracovává nový územní plán města Karlovy Vary. Ze dvou koncepcí byla 
vybrána jedna varianta pro účely dalšího zpracování a připomínkování. Předpoklad schválení 
nového územního plánu je rok 2020. 
 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/:  
  
Regulační plán pro Městskou památkou 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) 
 
G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 
poslední aktualizace/:  
 
Nově 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. 
Program regenerace MPR Karlovy Vary, resp. aktualizace tohoto dokumentu, byla provedena na 
základě předchozích studií a materiálů, a také na základě výsledku dlouholetých výzkumů v terénu. 
Cílem terénního šetření bylo popsat aktuální stavebně technický stav kulturních památek, ohodnotit 
hlavní prvky kulturních památek z pohledu památkové péče, shromáždit údaje o provedené obnově 
v uplynulém období a vyhodnotit dosavadní průběh obnovy. 
 
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení/.   
 
Konkrétní cíle rozvoje města, které jsou uvedeny v dokumentu StrategieKV°, se týkají těchto 8 
priorit: 
 

Priorita 

1 
Udržitelná doprava ve městě 

Priorita 

5 
Posílení místní ekonomiky 

Priorita 

2 

Rozvoj sociální infrastruktury a 

služeb 

Priorita 

6 

Rozvoj lázeňství a cestovního 

ruchu 

Priorita 

3 

Příznivé podmínky pro život ve 

městě 

Priorita 

7 

Zapojení občanů do veřejného 

života 

Priorita 

4 
Kvalitní životní prostředí ve městě 

Priorita 

8 
Správa měst 

 

Zastupitelstvem města Karlovy Vary byl schválen 9. 9. 2014.  
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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., 
proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, návštěvníků, ale také podnikatelů.   
  
V současné době nastala v souvislosti s navrhovanou nominací lázeňského města Karlovy Vary 
na Seznam světového dědictví UNESCO kvalitativní změna v přístupu k péči o hmotné i nehmotné 
lázeňské dědictví města. 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. Jako příklad lze zmínit veskrze negativní hodnocení necitlivé stavby 
garážového domu u Sanatoria Imperial, nebo výrazné odmítnutí megalomanské zástavby na 
Kostelním náměstí u chrámu sv. Maří Magdalény. V prosinci 2017 bylo chráněné území MPZ 
rozšířeno o lázeňskou krajinu a povýšeno na památkovou rezervaci. 
 
 

  
  

Karlovy Vary, Městský dům, bývalá radnice 
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Zhodnotit  stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
  
Regulace reklam na pozemcích v majetku Statutárního města Karlovy Vary, potažmo přenosných 
reklamních poutačů v památkové zóně, je zajištěna Usnesení Rady města č. RM 231/2 /13 ze dne 
12.2.2013. Ostatní reklamy jsou regulovány dozorem státní památkové péče na základě zákona 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči a ve spolupráce památkářů a Městské policie Karlovy Vary.  
 
  
Dalších zdroje finančních prostředků získaných na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ 
prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů, apod.   
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími je velmi kladně hodnocena. 
Primátorka města vede pravidelná jednání se sponzory. 
  
Uvést, zda ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond:  
a/ na obnovu kulturních památek 
  
Fond z rozpočtu města Karlovy je zřízen a je úspěšně využíván majiteli památkových objektů stejně 
tak i nepamátkových objektů. 
V roce 2017 byl příspěvek na kulturní památky umístěné na území MPR poskytnut Kostelu svatého 
Petra a Pavla Církve československé husitské  na opravu varhan. 
V roce 2018 byl příspěvek poskytnut na Kostel sv. Máří Magdaleny 
 
Rok 2019 – bez příspěvků 
 
V roce 2019 bylo do 30. 10. vybráno 11 Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města 
Karlovy Vary – na konkrétní projekt (akci), které následně budou předloženy komisi, která vybere 
a přidělí výši dotace pro vybrané památky a nepamátkové objekty, které budou zrealizovány 
v průběhu roku 2020. 
 
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. 
  
Kulturní památky v majetku města Karlovy Vary jsou obnovovány z rozpočtu Odboru kultury, 
školství a tělovýchovy, který je pověřen jejich správou. V roce 2019 byly uskutečněny opravy či 
restaurování na památkách: socha sv. Jana Nepomuckého, Vyhlídka Karla IV. 
Dále byly odborně očištěny od mechu atd. pamětní desky na Goethově stezce.  
  
  
.   
b/ na obnovu nepamátkových objektů 
 
V roce 2017  byl příspěvek na nepamátkové objekty umístěné na území MPR  poskytnut na objekt 
: Pasáž na Třídě T.G.M., Společenství vlastníků domu č.p. 359 a 1024 v Karlových Varech, 
Společenství vlastníků domu Ondřejská 115/30, Společenství vlastníků jednotek domu Vřídelní 57, 
Společenství vlastníků jednotek Svahová č.p. 1144/1, Společenství vlastníků pro dům č.p. 957 
v Sadové ulici, Společenství vlastníků Zeyrova 9/275 v Karlových Varech 
 
V roce 2018 byl příspěvek na nepamátkové objekty umístěné na území MPR  poskytnut na objekt: 
Společenství vlastníků domu č.p. 359 a 1024 v Karlových Varech. 
 
 Rok 2019 – bez příspěvků 
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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.  

  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

 

V Karlových Varech dne 13. 12. 2019  
  
  
  
  
Zpracoval:  Vladimíra Kalvodová 
  
  
  
  
  
Statutární město Karlovy Vary 
 
 
………………………………………  
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA,        
primátorka města 
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