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1. Hotel a bazén Thermal

 V současné době probíhá výstavba rekonstrukce hotelu a bazénu v režii
vlastníka areálu, tedy Ministerstva financí ČR, jako jediného akcionáře
vlastníka hotelového komplexu Thermal - společnosti THERMAL-F, a.s.

 Během léta bude uveden do provozu bazén, na podzim pak saunové
centrum a další prostory – kavárna, resp. restaurace

 Byly dokončeny technologické rozvody uvnitř hotelové budovy a
rekonstrukce interiérů pokojů, nyní se rekonstruuje obálka budovy –
fasáda, okna.

 V poslední fázi má být revitalizováno i prostranství před hotelem, včetně
vodních prvků

 Město zajistí obnovu prostor kolem bazénu - chodníky, veřejné osvětlení,
zajištění svahů pod Bezručovou ulicí apod.



2. Vysoká škola v KV včetně ubytování

 Probíhají jednání s krajem a Západočeskou univerzitou Plzeň, v případě
navázání spolupráce bude zahájen akreditační proces v horizontu 2 let.

 Byla pořízena úplná projektová dokumentace pro rekonstrukci tří budov
na nábřeží J. Palacha, č.p. 932, 970 a 1216, pro účely vysoké školy.

 Město Karlovy Vary jedná také o vytvoření pobočky soukromé zahraniční
vysoké školy v Karlových Varech.



3. Budoucí podoba Vřídelní kolonády

 Bylo dokončeno odstranění havarijního stavu podzemí a síně vřídla,
pokračuje obnova kolonády tak, aby mohla opět sloužit veřejnosti.

 Vřídelní kolonáda bude zatím opravena do původního bezzávadového
stavu. Otevření se plánuje při zahájení lázeňské sezony v r. 2022.

 Kancelář architektury města Karlovy Vary řeší využití celkových prostor a
ploch Vřídelní kolonády a jejího okolí.



4. Letní kino

 Stav letního kina je neměnný, kino je zakonzervováno.

 Je zpracována studie na rekonstrukci havarijního objektu pódia a zázemí
ve výši 15 mil. Kč. Celková rekonstrukce areálu by stála 50 mil. Kč.

 I přes výzvy a apely široké veřejnosti se nepodařilo najít smysluplnou
náplň letního kina. Před uzavřením v roce 2018 bylo kino využíváno jen
několikrát ročně.

 Alternativou je vybudování amfiteátru na Rolavě, v současnosti se
zpracovává projektová dokumentace.



5. Dopravní terminál

 Na základě generelu dopravy byly vytipovány lokality pro umístění
dopravního terminálu pro meziměstskou a železniční dopravu, řeší se
návaznosti širšího centra města – Chebský most atd.

 Rekonstruuje se terminál MHD Tržnice, budou provedeny nové povrchy
komunikací, chodníků a nástupišť, tak aby splňovaly současné
bezpečnostní a dopravní normy. Budou opraveny také povrchy částí ulic
Horova a Varšavská, včetně parkoviště za bývalým tržištěm ve Varšavské.
Provede se také revitalizace zeleně – nové provedení parčíku před Tržnicí
a alej u parkoviště ve Varšavské.



6. Náplavka – nábřeží Ohře

 Byl pořízen první projektový stupeň – ideová architektonická studie
„Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary“. Studie řeší pravý břeh Ohře od
Plynárenské lávky k Chebskému mostu.

 Má vzniknout hodnotný prostor pro volnočasové rekreačně sportovní a
odpočinkové aktivity pro obyvatele a návštěvníky města. Bude plně
zpřístupněn břeh řeky včetně instalace břehového mola, dojde ke
kultivaci veškeré zeleně. Vzniknou zde plně vybavené pobytové plochy
pro sportovně rekreační vyžití všeho druhu, spojovací chodníky a in-line
dráha.

 Tato studie byla veřejnoprávně projednána a projekt postoupil do dalšího
stupně projektové přípravy.



7. Veřejná prostranství – odpočinkový 

prostor

 Město Karlovy Vary stále patří celorepublikově k nejzelenějším městům.

 Kancelář architektury města Karlovy Vary dokončuje manuál veřejných
prostranství, který bude zveřejněn začátkem července.

 Je zadána studie na využití staré vodárny, která bude dokončena do
konce letošního roku.

 Kancelář architektury města zpracovala studii revitalizace tzv. Divadelního
korza, tedy pravobřežního prostoru od rekonstruovaných Císařských lázní
přes Sady Karla IV., Novou Louku, Divadelní náměstí až po ústí Vřídelní
ulice: https://www.kamkv.cz/divadelni-korzo

 Dochází k průběžné modernizaci volnočasového areálu Rolava, vzniklo
zde nové moderní bistro s terasou, proběhla obnova dosloužilého
zařízení dětského hřiště, rozšiřuje se nabídka služeb, zpracovává se
projekt na amfiteátr v severní části pod tratí atd.

https://www.kamkv.cz/divadelni-korzo


8. Neudržované objekty + brownfieldy

 Kancelář architektury města sestavila katalog 40 brownfieldů a 15
zanedbaných lokalit na území města. U městských se řeší využití (stará
vodárna, hřbitovní správa, kino u Lidového domu, Goethova lávka, Letní
kino), u soukromých město prověřuje možnosti řešení prostřednictvím
stavebního úřadu, památkové péče nebo jednáním s majiteli
(mototechna, pivovar, solivárna).

 V květnu otevřela komunitní „Zahrada seniorů“ v nevyužívané části
zahradnictví na Lidické ulici v Drahovicích.

 Zpracovává se studie na způsob využití staré vodárny, bude dokončena
do konce letošního roku.



9. – 10. Prostory pro koncerty/tanec -

nedostatek

 V posledních letech se větší koncerty soustřeďují do prostranství u hotelu
Thermal, areálu Rolava, dle možností do prostor KV Areny.

 Prostory pro koncerty a další akce nabízí tradičně Lidový dům, Divadlo
Husovka, Karlovarské městské divadlo a mnohé další komerční sály a
prostory ve městě.

 Problém obvykle působí snahy provozovat takovéto aktivity v centru nebo
rezidenčních částech města, kde často ruší občanské soužití (Morava ve
Staré Roli, aktivity v pasáži Dr. Bechera – TGM, Jaltské ulici apod.). Neruší
ani tolik samotné aktivity, jako hluční návštěvníci před klubem.

 Jako vhodná lokalita pro zařízení tohoto typu byl diskutován areál Staré
Vodárny, na její využití bude do konce roku zpracována studie.



9. – 10.  Veřejná bytová výstavba

 Město bude hledat vhodné lokality při rozvoji širšího centra města. 

 Byla zpracována studie pro zástavbu vnitřního oblouku Krokovy ulice,
Kancelář architektury města doporučuje nerozšiřovat město v okrajových
částech, když existují rozsáhlá přestavbová území v širším centru. Jejich
využití je vhodné vzhledem k tvorbě funkčního města, udržitelné dopravě
a správě infrastruktury.
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