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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 2020, doplněnou 
fotodokumentací. 
 
Karlovy Vary jsou přirozeným centrem Karlovarského kraje a také jsou 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. 
Vzhledem k tomu, že Program regenerace, který byl vytvořen v roce 2014, již není pro město 
Karlovy Vary novinkou, je tedy pro naplňování veřejného zájmu nesmírně důležitým dokumentem. 
V oblasti památkové péče se podařilo městu Karlovy Vary navázat velmi cennou spolupráci s 
veřejností, potažmo se soukromými vlastníky kulturních památek při naplňování těchto zájmů.  

Při procházce památkovou rezervací  je na první pohled evidentní nejen naplňování veřejných 
zájmů, ale především spolupráce vlastníků s památkovou péčí a městem jako takovým. Toto jsou 
kroky, které do budoucna povedou ke zlepšení situace a ochraně nenahraditelného 
architektonického dědictví, což začínají chápat nejen zástupci města, ale především i vlastníci 
jednotlivých památkově chráněných objektů. Nejdůležitějším krokem je spolupráce všech 
zúčastněných aktérů. 

 

Do soutěže o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace za rok 

2020“ 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. 
 
Město Karlovy Vary se snaží již dlouhodobě o péči o území městské  památkové rezervace, která 
obsahuje nejen kulturní památky, ale i další objekty a veřejná prostranství. 
Město se snaží o využití historie slavných návštěvníků v lázeňském městě k pořádání různých 
kulturních či společenských akcí a využívat toto k propagaci města široké veřejnosti v ČR i v 
zahraničí. Město vyvíjí snahu na poli získávání prostředků z EU i z jiných dotačních titulů na obnovu 
památek, veřejných prostranství a dalších objektů v MPR i mimo ní ku prospěchu svých občanů. 
 
Centrum města (prostranství před hlavní poštou a před hotelem Thermal) jsou místem pořádání 
kulturních a společenských aktivit. 
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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 krajin 
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. 
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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 
2020.  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 2020 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 - celkově špatný stav - probíhá rekonstrukce 

Lázně V, Smetanovy sady 1145/1 - střecha, okna 

Hřbitovní správa, Hřbitovní 721/13  – celkově špatný stav fasády i vnitřních prostor 

Restaurace Diana – oprava fasády 

 
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 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 

 
 
A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2020 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 

Richmond, Slovenská 567/3  - výměna oken 

Vila Ritter, Krále Jiřího 991/1 – nátěr fasády 

Mariánskolázeňská 580/31 – renovace prostorů 

Becherova vila, Krále Jiřího 1196/9 – odizolování teras  a řešení zatékání do objektu 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku 
s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, 
neodborné obnovy atd./.    
  
V roce 2020 nedošlo u žádného objektu v městské památkové rezervaci ani mimo ni ke zrušení 
prohlášení za kulturní památku.  
  

A.6. Objekty u kterých došlo  v roce 2020 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  
 
Zámecký vrch 463/22 – probíhá 
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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 2020 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 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 
2020 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 2020 demolovány s uvedením    
důvodu demolice    
 
 I. P. Pavlova 1381/ 26  - havarijní stav konstrukcí 
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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 
2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010 – 2020 podniknuty ke zlepšení 
stavu.  
 
Veřejná zeleň v MPR 
 
V rychle se rozvíjejícím lázeňském městě Karlovy Vary nastal po polovině 18. století nebývalý 
nárůst počtu návštěvníků z celého světa. Kromě výstavby honosných budov, hotelů a veřejných 
kolonád u horkých pramenů začaly na území města vznikat první veřejné městské parky a sady, 
sloužící k procházkám a odpočinku lázeňských hostů. 
 

Stav Lázeňských parků lze hodnotit jako dobrý, povrchy komunikací dobré, pouze v Resslových 

sadech je asfaltový povrch nevyhovující. Stav chodníků na stezce J. de  Carro také nevyhovuje. 

Stav chodníků na Thermálenských svazích taktéž nevyhovující a nad opěrnou zdí u Ondřejského 

hřbitova přímo havarijní stav. 
Veřejné osvětlení je většinou v pořádku. Městský mobiliář je pravidelně udržován, tudíž je také 

v dobrém stavu. 

V důsledku sucha pozorujeme odumírání starších stromů, převážně na lesních stráních a 

výjimečně i v parcích podél řeky Teplé. Mladé stromy se opatřují zavlažovacímu vaky. 

 

 

Nejzelenější česká města při pohledu z vesmíru? Karlovy Vary, Praha, Ostrava...  
Pořadí se nezmění i když nebude počítat jen upravenou zeleň, ale také „městské 
džungle“ a lesy. Karlovy Vary vítězí v obou disciplínách.  
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Věc:  Realizované akce v období 2017-2020 
 
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 
 
2020 
Oprava zábradlí na stezce J.d.Carro 
Oprava stezky od „Jara“ na hlavní Thermálenskou stezku včetně odstraňování náletů a suchých 
stromů ze strání 
Vyřezání porostů a stabilizace skalních masivů na Slovenské ulici 
Výměna hracích prvků na DH Tylova 
Nahrazování letničkových záhonů trvalkovými porosty 
Dosadba stromů v LÚ po vykácených suchých dřevinách 
Dosadba keřů v rámci rekonstrukce Moravské ulice 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. 
Uveďte významné akce, které byly v letech 2010 – 2019 podniknuty ke zlepšení stavu 
/čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací a 
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. 
 
Pro město Karlovy Vary vnímá KAM KV° jako nejaktuálnější téma zplyňování kalů ve Vřesové a 
těžbu kaolinu. Přestože se tyto činnosti neprovádějí přímo ve městě Karlovy Vary, mají velký dopad 
na životní prostředí celého karlovarského regionu. Jedná se hlavně o prach a znečištění 
podzemních vod. 
 
 
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. 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní 
investiční akce v MPR nebo MPZ v letech 2010 – 2020 /kanalizační síť, vodovodní 
řad, plynovod, elektrické vedení, atd./.  
 
Problémy s infrastrukturou souvisí s jejich stářím. Postupně jsou však kanalizační síť, vodovodní 
řad, plynovod, elektrické vedení modernizovány. Povrchy komunikací jsou neméně důležitou 
součástí města Karlovy Vary. Jsou postupně opravovány a navraceny do původního historického 
stavu, a to nejen v památkové rezervaci, ale i mimo ni. 
 
 Karlovarský kraj se může pochlubit jedním z nejvyšších podílů obcí i obyvatel v České republice, 
kteří jsou napojeni na veřejný vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Většina domácností 
a podniků je napojena na rozvody elektřiny a plynu.  
 
Výšková členitost města s sebou nese celou řadu problémů a to díky téměř 2 500 opěrných zdí, 
jejichž celková délka je více než 80 kilometrů. Rekonstrukce bývají velmi finančně nákladné. 

 
2010 byla provedena revitalizace ulic na Staré louce a  Tržiště. V rámci této revitalizace byly 

vyměněny povrchy komunikace, sjednocen vzhled pouličního osvětlení, zrušeny veškeré letní 

předzahrádky, stanoven jednotný vzhled letního posezení před restauracemi, vymezen prostor 

pro letní posezení, sjednocen vzhled výlepových ploch.  

 
 
2011 proběhla obnova Divadelní lávky. Jedná se o jeden z nejfrekventovanějších mostů přes řeku 
Teplá v samotném centru památkové zóny, v těsném sousedství Městského divadla. 
 
2013 proběhla revitalizace povrchu komunikací v ulici Na Vyhlídce.  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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 
 Stavba přípojky termální vody k Alžbětiným lázním 
 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 
 
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      
 
      

 
 

 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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 trvalých obyvatel v roce 2010 v MPR nebo v MPZ    cca 12.500 obyvatel.  
 
        Počet trvalých obyvatel v roce 2020 v MPR nebo v MPZ       cca 13.900 obyvatel. 
 
 
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 
jakou má provozní dobu atp.  
 
 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

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; 

 Šíření informací o městě Karlovy Vary a jeho nabídce služeb včetně možností kongresové 
turistiky; 

 Zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků a počtu lázeňských klientů; 

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

Služby poskytované Infocentrem lze rozdělit na obecně prospěšné a doplňkové. Obecně 

prospěšné služby jsou poskytovány všem zákazníkům za stejných podmínek, v rozhodující míře 

bezplatně, jako služba podporující růst cestovního ruchu a lázeňství nejenom v Karlových Varech, 

ale i v rámci celého oboru České republiky. Do obecně prospěšných služeb je třeba zahrnout 

zejména následující činnosti: 

 Propagace destinace města Karlovy Vary; 

 Sběr a podávání informací o K. Varech a okolí návštěvníkům, tisku, orgánům státní správy 

a partnerům v oblasti cestovního ruchu včetně poskytování fotografií a textů o Karlových 

Varech sdělovacím prostředkům a profesionálům v cestovním ruchu; 

 Vedení a zveřejňování statistiky o lázeňství a cestovním ruchu v Karlových Varech; 

 Provoz a aktualizace informací na turisticko-informačním portálu města Karlovy Vary 

 

 Spoluúčast na údržbě a financování informačního systému pro pěší na území města; 

 

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


 
 
   

  14 

 Vydávání tiskovin informujících o městě a propagujících město Karlovy Vary; 

 Spolupráce s městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně-společenských akcí 
pořádaných městem. 

Doplňkové služby poskytuje Infocentrum za účelem hospodárného využití svých kapacit, daných 

jak strategickou polohou v centru města Karlovy Vary, tak personálním a technickým vybavením. 

Tyto služby jsou poskytovány na základě živnostenských oprávnění a za úplatu (tržní cenu služby) 

v čase a místě obvyklou. Jedná se především o následující služby, které jsou poskytovány na 

pobočkách Infocentra: 

 Poskytování služeb cestovního ruchu – průvodci, předprodej vstupenek; 

 Zprostředkování ubytování; 

 Maloprodej suvenýrů, turistických informačních materiálů, map, pohlednic, tištěných 

průvodců, poštovních známek; 

 Poskytování reklamy; 

 Tax free služby. 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově  zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v 
roce 2020 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./.  
  
Během roku 2020 procházejí obnovou tři kolonády v karlovarském lázeňském centru.  
 
Sadová kolonáda - součástí obnovy je také přestěhování Sadového pramene ze suterénu 
sousedního vojenského ústavu přímo do předního altánu kolonády. 
 
Mlýnská kolonáda – dokončení akce je plánované na červen příštího roku /2021/ 
Provádí se renovace teras, v podzemí se odtěžují sedimenty, zprůchodňují se  všechny 

odvětrávací a odvodňovací kanály, opravují se omítky stropů, podhledů. Po opravě bude lidem 

přístupná celá kolonáda, a to včetně terasy. Kromě ní přibude ještě nová vyhlídková, z níž 

návštěvníci uvidí zadní vývěr pramene.  

Lázeňské kolonády. Karlovy Vary jsou známé nejen svou unikátní lázeňskou léčbou, ale také 

jedinečným souborem lázeňských staveb. 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 úbytkům u tohoto občanského vybavení: ubytování, 
stravování, zdravotnictví, tělovýchovy. 
 
Úbytek byl zaznamenán u obchodních sítí.  
 
Změny se dotkly  kulturních zařízení, dopravní obslužnosti 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.  
 
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. 
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. 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://mmkv.cz/cs/vyhlasky


 
 
   

  18 

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 2020.  
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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
https://www.firmy.cz/detail/678643-spolek-na-zachranu-kostela-sv-anny-v-sedleci-karlovy-vary-sedlec.html
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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./.  
 
Rok 2020 je specifickým rokem a to díky COVIDU 19, v Karlových Varech došlo letos ke zrušení 
nejvýznamnějších akcí ve městě: Velikonočních trhů, Zahájení lázeňské sezony, Mezinárodního 
filmového festivalu. Byly zrušeny výstavy, soutěže, během roku byla omezena návštěvnost galerií, 
knihoven, kin a divadel.  
 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020  – 19. – 20. září  se o víkendu představily   4 památky 
s odborným výkladem a doprovodným kulturním programem. Letos: Zřícenina tvrze Dalovice, 
Karlovarské městské divadlo, Kostel svatého Lukáše a procházka vilovou čtvrtí Westend II. Tato 
akce je pořádána pro širokou veřejnost Karlových Varů a lázeňské hosty. 
 
 
V předchozích letech se konaly tyto akce: 
 
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. 
 
 
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
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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 2020 – 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. 
 
Windsor Carlsbad s.r.o. – Lázně III – financují udržování nově opraveného stavu objektu. Objekt 
slouží jako ubytovací zařízení, má společenský sál, kde se konají výstavy, koncerty a přednášky pro 
veřejnost. Zázemí zde nalezl Karlovarský symfonický orchestr. 
 
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. – společnost hradí kompletní velmi zdařilé rekonstrukce 
různých objektů ve svém majetku po celém městě Karlovy Vary. Většina objektů, které nyní slouží 
jako restaurační a obchodní zařízení.     
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 
2020 
 
 
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a v 
kolika případech (údaje uveďte zaokrouhleně):  
 
celkem na území obce /města/: 14. 750 tis. Kč 
z toho na území MPR nebo MPZ:   14. 200 tis. Kč         
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 2020 činí z celkového rozpočtu obce   
 
Rozpočet obce 1 364 mil.  
Částka činí cca 1.08%  
  

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a 
MPZ v roce 2020 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu 
uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných  
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního 
dotazníku na rok 2020 
 
V 1/2020 obdrželo Statutární město Karlovy Vary Rozpis státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, dle 
tohoto rozpisu bylo Statutárnímu městu Karlovy Vary přiděleno 500.000,- Kč. Z toho 100.000,- Kč 
tvoří výhra v krajském kole Soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace 
MPR a MPZ za rok 2019. 

 
 
 

 

Poř.     

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

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, kraj)

Celkové 

náklady 

2020          

(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

Lázeňský dům Lázně V. č.p. 1145, parc.č. 

2290, k.ú. Karlovy Vary - číslo ÚSKP: 

10842/4-5035

Repase 18 ks dřevěných oken obec

938 938 469

2

Obřadní síň židovského hřbitova, č.p. 432, 

parc.č. 3040, k.ú. Drahovice - číslo ÚSKP: 

11490/4-4530

Obnova a oprava fasády Židovské márnice na 

hřbitově v Drahovicích
PO

998 998 499

3
Kostel sv. Lukáše č.p. 4, parc.č. 1124, k.ú. 

Karlovy Vary - číslo ÚSKP: 32855/4-4128
Restaurování kamenných prvků exteriéru PO

964 964 482

4

Činžovní dům Liberty, č.p. 1106, parc.č. 

1979, k.ú. Karlovy Vary - číslo ÚSKP: 

10840/4-5031

    Obnova plotu a zídky PO

830 830 415

5

Činžovní dům Klause, č.p. 580, parc.č. 910, 

k.ú. Karlovy Vary - číslo ÚSKP: 15185/4-

4133

Fasáda objektu FO

264 264 132

6
Findlanterův chrámek p.781/1, k.ú. 

Karlovy Vary - číslo ÚSKP: 25325/4-878
Oprava altánu obec

990 990 495

4 984 4 984 2 492
Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem

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

památkových zón na rok 2020

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: 
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Konkrétní akce uskutečněné v roce 2020: 
 
1. Kostel sv. Lukáše rejstř. č. ÚSKP 32855/4-4128  umístěné v Městské památkové rezervaci 

Karlovy Vary na parcele č. 1124, Zámecký vrch 4 v Karlových Varech. 
 
Restaurování (obnova) kamenných prvků exteriéru a související práce. 
 
Dotace je poskytována v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2020 takto: 

 

 celková cena obnovy uznatelných nákladů bez DPH činí                450.000,- 
  

 příspěvek z Programu regenerace městských památkových            220.000,- 
rezervací a městských památkových zón činí                               

                                                               

 podíl Statutárního města Karlovy Vary činí                                        50.000,- 
 

   podíl vlastníka činí                                                                            180.000.-         
 

2. Židovská obec Karlovy Vary, na kulturní památce rejstř. č. ÚSKP 11490/4-4530  umístěné 
v Městské památkové rezervaci Karlovy Vary na parcele č. 3040, Hřbitovní 432/11 v Karlových 
Varech. 

 
Obnova klempířských prvků, nátěr plechové střešní krytiny a související práce. 

 
Dotace je poskytována v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2020 takto: 

 

 celková cena obnovy uznatelných nákladů bez DPH činí                150.000,- 
  

 příspěvek z Programu regenerace městských památkových            75.000,- 
rezervací a městských památkových zón činí                               

                                                               

 podíl Statutárního města Karlovy Vary činí                                        15.000,- 
 

 podíl vlastníka činí                                                                              60.000- 
 
3. Vila Liberty rejstř. č. ÚSKP 10840/4-5031  umístěné v Městské památkové rezervaci Karlovy 
Vary na parcele č. 1979, Krále Jiřího 1106/10 v Karlových Varech. 
 
Obnova kovaných částí plotu a související práce. 
 
Dotace je poskytována v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2020 takto: 

 

 celková cena obnovy uznatelných nákladů bez DPH činí                483.900,- 
  

 příspěvek z Programu regenerace městských památkových           205.000,- 
rezervací a městských památkových zón činí                               

                                                               

 podíl Statutárního města Karlovy Vary činí                                       50.000,- 

 podíl vlastníka činí                                                                            228.900,-         
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F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ – uvést zda bylo požádáno na rok 2020 o 
finanční prostředky z jiných zdrojů a zda–li byly finanční prostředky získány a 
využity.  
 
V roce 2020 bylo zažádáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje.  
Finanční dotace nebyla poskytnuta. 
 
  

 Vyhlídka Karla IV v Karlových Varech 
Oprava pochozích střech vyhlídky, úprava řešení odtoku srážkových vod z obou teras II. 
etapa 
 

 Findlaterův altán p.č. 781/1 
Oprava poškozených částí, doplnění prvků dle původní historické předlohy 
 

 Znalecké posudky na sochy v MPR v Karlových Varech – parcela číslo: 1233/1, 226, 790, 
781/1,786/1, 793/1, 1297/1 

  
 

IROP 
 

 Mlýnská kolonáda – dílčí úprava v rámci IROP 
Celkové zdroje – 95 087 269,00 Kč s DPH 
Vlastní zdroj financování – 8 543 304,20 Kč s DPH 

Příspěvek EU – 72 618 085,70 Kč s DPH 

Národní veřejné zdroje – 4 271 652,10 Kč s DPH 

 

 Sadová kolonáda – dílčí úprava (podaná v roce 2019, IROP Celkové zdroje – 

10 738 067,60 Kč s DPH 

Vlastní zdroj financování – 487 398,80 Kč s DPH 

Příspěvek EU – 4 142 889,80 Kč s DPH 

Národní veřejné zdroje – 243 699,40 Kč s DPH 

 

 
 

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


 
 
   

  26 

 

G. 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 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 /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.   
 
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 
 
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.  
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Zhodnotit  stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
  
Boj s takzvaným vizuálním smogem, který zamořuje centrum nevkusnými a často agresivními 

reklamami se po rozhodnutí vedení Karlových Varů rozběhl.  

Už na začátku letošního roku oznámilo vedení svůj cíl zkrášlit lázeňské centrum, a to tím, že ukončí 

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.“  

Dřívější kroky, během nichž projednaly Karlovy Vary získání nového lázeňského statutu, vedly 

podnikatele k omezení například blikající, zvukové, nebo jinak obtěžující reklamy. Byl zakázán 

obchůzkový prodej a nabízení služeb ze stojanů jinde, než na vymezených plochách k tomu 

určených.“  

Vzhledovým sjednocením se už v současné době také věnuje Kancelář architektury města Karlovy 

Vary. Zpracovává manuál veřejných prostranství, který definuje nejen vzhled jednotlivých zón, ale 

i jejich služby. 

 
Uvést, zda ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond:  
 
Fond z rozpočtu města Karlovy je zřízen a je úspěšně využíván majiteli památkových objektů stejně 
tak i nepamátkových objektů. 
 
2020 – z rozpočtu města vyčleněna částka 300.000 Kč,  které byly využity na žádosti podané v roce 
2019.  

 

 
 
Žijeme Tuhnice z.s. na vlastní žádost požádal o to, aby mu nebyla přidělena dotace. Akci by v roce 
2020 nestihli uskutečnit. 
 
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.  
 
 
.   
 

Římskokatol ická farnost Karlovy Vary - Stará  Role 69 45 66 91 45 000 0 25 000 Obnova kostela  Nanebevstoupení Páně Stará  Role

Ži jeme Tuhnice z.s . 04 78 68 66 50 000 0 0 Obnova zvoničky v Nových Tuhnicích

Spolek pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech z.s. 22 87 56 62 380 000 0 50 000 Dokončení vnitřních prací v kostele - omítky, s tropy

Společenství pro dům Ondřejská 110/15, Karlovy Vary 72 53 65 01 500 000 0 75 000 Oprava fasády domu 

SVJD Bělehradská 1069/11, Karlovy Vary 72 03 47 18 50 000 0 25 000 Renovace vstupních dveří

SVJ T.G. Masaryka 71 20 79 70 342 510 0 50 000 Oprava balkonů do ul ice

Bohumil  Svoboda 26.4.1958 400 000 0 75 000 Obnova Vzorkovny porcelánu Karla  Knol la

CELKEM 1 767 510 300 000

Žádost Název projektuSubjekt IČO

Přiděleno 

v roce 

2019

Přiděleno 

na rok 

2020
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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 14. 12. 2020 
  
  
  
  
Zpracoval:  Vladimíra Kalvodová 
  
  
  
  
  
Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 
 
 
………………………………………  
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA,        primátorka města 
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