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V KARLOVÝCH VARECH, 28. 3. 2019 

Karlovy Vary mají svého UNESCO koordinátora 

Další krok pro úspěšný zápis města Karlovy Vary do Seznamu světového dědictví UNESCO 

udělala na podnět vedení města Kancelář architektury města (KAM) obsazením pozice Site 

managera pro UNESCO. Do pozice, která zajišťuje koordinaci péče o historické dědictví a 

jeho obnovu a rozvoj a která úzce spolupracuje se zástupci měst společného seznamu pro 

zápis do UNESCO, obsadil KAM Lucii Sochorkovou.  

 

Proces vstupu města Karlovy Vary do UNESCO, který trvá už 8 let, pokračuje. V současné době je 

uskupení 11 lázeňských měst ze 7 zemí jako tzv. mezinárodní sériová nominace úspěšně 

nominováno pod názvem Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy). „KAM byl vedením města 

vyzván k zajištění pozice Site managera pro koordinaci a přípravu vstupu města do UNESCO, 

kterou jak personálně, tak i odborně začíná zajišťovat. Paní Sochorkovou jsme vybrali především 

z důvodu jejích četných zkušeností ze zahraničí.“ komentuje situaci Petr Kropp, ředitel KAMu.   

Dopracovává se Management plán 

Nejaktuálnějším úkolem je dopracování tzv. Management plánu. „Spolu s Františkovými a 

Mariánskými Lázněmi nyní intenzivně pracujeme na dopracování Management plánu, který slouží 

v podstatě jako návod pro Site manažera, jak spravovat kulturní statek.“ shrnuje Lucie Sochorková, 

nová Site managerka pro UNESCO za Karlovy Vary, která se na konci března spolu s paní 

primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou zúčastnila jednání v italském lázeňském městě 

Montecatini Terme, které je součástí nominace Great Spas of Europe, spolu se zástupci všech 11 

měst. Schůzky všech dotčených zástupců probíhají nyní pravidelně každé 2 měsíce a jejich hlavním 

úkolem je připravit se na návštěvu komise ICOMOS (International Council on Monuments and 

Sites - Mezinárodní rada památek a sídel), která přijede do Západočeského lázeňského trojúhelníku 

letos na podzim, aby zpracovala komplexní odborný posudek statků navrhovaných členskými státy 

k zápisu na Seznam světového dědictví a to jak z hlediska jejich mimořádné kulturní hodnoty, tak 

co do jejich připravenosti k zápisu. 

 

Kancelář architektury města Karlovy Vary  
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Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, 
územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAM je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem 
diskuse mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací. Bez fungování KAM by v městě chyběla dostatečná 
kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města. KAM je institucí, 
která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. 
KAM se snaží dát příležitost i mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města, a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na 
kterých pracuje. Nová příspěvková organizace zahájila svou činnost dne 1. 3. 2018. Jejím ředitelem byl jmenován Dipl. – Ing. architekt 
Petr Kropp. První sídlo tohoto koncepčního pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je 
zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí do odborných knih, příruček a publikací ze světa architektury a urbanismu. 

Dipl. – Ing. architekt Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary 

Po studiu na střední průmyslové škole v Karlových Varech absolvoval studium architektury v německém Dortmundu, vzdělávání si 
pak dále doplňoval ve Svazu holandských architektů v Nizozemí. Z jeho bohaté kariéry můžeme jmenovat například rekonstrukci a 
dostavbu památkově chráněného městského paláce pro Výzkumný institut válečných dějin v Amsterdamu, novostavby Port City 2, 3 
v Rotterdamu, provozní budovy pro letiště Schiphol v Amsterdamu, nebo transformaci textilní továrny a dostavbu pro muzeum 
současného umění De Pont v Tilburgu. Má zkušenosti s poradenskou činností a prací na architektonických soutěžích. Pro funkci ředitele 
KAMKV byl vybrán mezinárodní devítičlennou komisí, ve které zasedla například světoznámá architektka Eva Jiřičná, švédský 
architekt Häkan Sullberg nebo Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna. 

Kontakt pro média: 
Jana Boukalová 
j.boukalova@kamkv.cz 
+420 721 988 449 

mailto:j.boukalova@kamkv.cz

