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Zápis z 3. zasedání Odborné rady  
Kanceláře architektury města Karlovy vary 

 

Datum: 30. 11. 2018 
Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary 

Nám. M. Horákové 2041 
Účastníci: Ing. arch. Helena Ruseva, Ing. arch. Richard Mundil, Tomáš Ctibor, 

Ing. arch. Vojtěch Franta (dorazil později), Dipl. – Ing. Petr Kropp 
(Ředitel KAM), Mgr. Jana Boukalová, Ing. arch. Karel Adamec, 
Lenka Paterová 

Omluveni: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná 
Neomluveni: -  
Vyhotovil: Mgr. Jana Boukalová 

 

A. Program zasedání – témata 

1.  Zahájení 
2. Představení práce KAMu od minulého zasedání 
3. Nové vedení města 
4. Bydlení v Karlových Varech 
5. Strategický plán udržitelného rozvoje města 
6. Mobilita 
7. Závěr 

 

B. Průběh zasedání 
 

 
1. Ředitel KAMu přivítal členy Odborné rady na 3. zasedání. Omluvil pana Ing. arch. Frantu, 

který se z důvodu nepříznivé dopravní situace zpozdí. Odborná rada zůstala i tak 
usnášeníschopná.  
 

2. Mgr. Boukalová představila Odborné radě dosavadní práci KAMu (viz prezentace), 
zaměřila se především na koordinační a komunikační roli kanceláře. Posledním bodem 
prezentace bylo představení naší práce novému vedení města, čímž se diskuse dostala 
k prvnímu tématu zasedání. 

 
3. Téma: Nové vedení města 

 
• představení tématu 
• diskuse - Jak s touto novou situací zacházet?  
• závěr:  
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o Odborná rada doporučuje KAMu mít plán aktivit / program, aktivně 
ho komunikovat, témata tohoto plánu jsou pro nové vedení 
v podstatě politickými tématy. 

o Dále doporučuje být vedení města k dispozici a aktivně ho podpořit 
v rozhodování s ohledem na dlouhodobý rozvoj města. Důležitá je 
průběžná komunikace, aktualizace a konkrétnost projektů, se 
kterými KAM může městu pomoci. 

 
 

4. Téma: Bydlení v Karlových Varech 
 
• představení tématu 
• diskuse - Jaké typy bydlení jsou v Karlových Varech žádané? Jak zacházet s 

bytovými prostory, které nejsou obydlené? Jak iniciovat výstavbu nového 
bydlení, které bude reagovat na poptávku dostupných bytů vhodných ke koupi i 
pronájmu? 

• závěr:  
o Odborná rada doporučuje, aby KAM začal vytvářet analytické 

podklady, na základě kterých by se dal zjistit současný stav bydlení. 
Vytvořila by se matrice, na základě které by se dala sledovat pozice 
bytového fondu z hlediska: 
 v jakých urbanistických strukturách se byty nachází 
 distribuce bydlení ve městě (kde se bydlí) 
 v jakých typech bytů se bydlí 
 v jaké majetkové skladbě a v ideálním případě následně 

udělat průnik ze statistického úřadu a zjistit, kdo tam bydlí 
o KAM se pokusí vytvořit datový základ určité vrstvy, na základě 

které se dá komentovat situace s bydlením – získáme z něj data o 
městě. 

o Odbor sociálních věcí má databázi lidí, kteří hledají bydlení, existují  
firmy, u kterých se dá nastavit sledování nabídek a poptávek. 

o Odborná rada doporučuje, aby KAM zjistil skutečný stav v oblasti 
nových neobsazených bytů a aby si město zjistilo strukturu volných 
bytů. 

o Ideální stav by byl, kdyby se město stalo investorem a začalo 
s výstavbou nových bytů podle poptávky. Bohužel města v ČR 
nejsou zatím na takovéto investice připravena. KAM se ve spolupráci 
s Karlovarským krajem pokusí zjistit, zda by se dal v oblasti bydlení 
využít projekt RE:START. 
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5. Téma: Strategický plán udržitelného rozvoje města 
 
• představení tématu 
• diskuse - Jak nastavit Strategický plán rozvoje města tak, aby byl provázán s 

praktickou stránkou věci (mapou klíčových míst)? Jak politické reprezentaci 
nabídnout úkoly, které nová Strategie přinese? 

• závěr:  
o Odborná rada doporučuje, aby nová strategie města propojovala 

konkrétní projekty s konkrétním rozpočtem, strategický plán musí 
být realizovatelný. 

o Doporučuje dále podívat se na současný akční plán, se kterým je 
třeba pracovat, a vyhnout se tím nekoncepčnosti některých projektů. 

o KAM by měl i nadále podporovat vznik státní vysoké školy 
v Karlových Varech a podporovat kulturní infrastrukturu.  

o Strategie by měla mít nastavenou představu o tom, jak město bude 
vypadat v dlouhodobém horizontu, podstatné je určit hlavní vizi a 
mít vidinu konkrétních kroků. 
 

6. Téma: Mobilita 
 
• vzhledem k nedostatku času věnovat se v potřebné míře tomuto tématu bylo 

odsunuto na další zasedání 
 

7. Tým KAM poděkoval členům Odborné rady za účast a příspěvky v diskusi a dovolil si je 
pozvat na 4. zasedání Odborné rady, které se uskuteční na přelomu února a března 2019.  
Termín bude brzy upřesněn. 


