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V KARLOVÝCH VARECH, 26. 2. 2019 

Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví první rok 

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) slaví 1. března 2019 rok od 

svého založení. Svým vznikem navázala na tradici Urbanistického střediska - Útvaru 

hlavního architekta, který v Karlových Varech fungoval od roku 1965 do začátku 90. 

let minulého století. Tým KAMu v čele s ředitelem Petrem Kroppem už rok 

napomáhá organizovat podmínky pro vstřícný, zdravý a přívětivý funkční městský 

celek.  

Vedle aktuálních témat, ke kterým se KAM svými stanovisky vyjadřuje, se věnuje  

koncepční práci pro město Karlovy Vary a projektům celoměstského významu. 

„Připravujeme nyní zadání naší první architektonické soutěže, která má za úkol 

revitalizovat obřadní síň v Rybářích a její přímé okolí. Iniciujeme aktualizaci Strategického 

plánu, doprovázíme tvorbu Plánu mobility, a jakmile nám to naše personální obsazení 

dovolí, chceme se zapojit i do procesu tvorby územního plánu. Dalším důležitým úkolem 

pro tento rok je tvorba manuálu veřejných prostorů, který je v podstatě návodem pro 

městské organizace, městské části nebo investory, který jim ukáže, jak zvýšit kvalitu ulic, 

náměstí či parků.“ informuje Petr Kropp.  

Komunikace je důležitá 

Důležitou součástí práce KAMu je i aktivní zapojování veřejnosti, a to jak odborné 

veřejnosti, tak i obyvatel města a politické reprezentace. „Zahájili jsme cyklus setkávání 

KAMjdeme°, v rámci kterého navštěvujeme obyvatele různých městských částí a 

diskutujeme s nimi o jejich problémech a názorech na konkrétní čtvrť. Máme za sebou 

zatím tři setkání s občany, 5. března se potkáme s obyvateli Dvorů v ZŠ 1. máje.“ uvedla 

Jana Boukalová z KAMu. 

Během prvního roku působení v Karlových Varech KAM zprovoznil a sestavil svůj tým a 

začal navazovat kontakty s partnery, kterými mu jsou zástupci veřejné správy, 

neziskových organizací, vysokých a středních škol, developeři a mnoho dalších. Uspořádal 

exteriérovou výstavu o veřejném prostoru a začal pravidelně pořádat přednášky o 
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tématech týkajících se městského prostředí. Organizuje také workshopy s odborníky a 

setkání s odbornou veřejností, se kterou diskutuje o konkrétních projektech.     

Pojďte slavit s KAMem 

Na své 1. výročí připravil KAM příjemný doprovodný program. „1. března od 15 hodin 

bude celý prostor naší kanceláře otevřen pro veřejnost, která se může přijít seznámit 

s námi a naší prací. Od 17 hodin začínáme slavit - naše pozvání přijali hned 4 úspěšní 

básníci, kteří nám představí umělecký žánr kombinující prvky poezie a divadla – slam 

poetry. Po této show vystoupí zpěvačka Aiko a Jan Lichtenberg s Ricardem Delfinem. 

Máme se opravdu na co těšit.“ zve Jana Boukalová.  

 
Více informací o KAMu a jeho akcích najdete na webu www.kamkv.cz.  

 

PÁTEK 1. 3. v 15:00/17:00 

KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary 

KAM slaví 1. rok v Karlových Varech – přijďte ho s námi oslavit! 

Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví 1. března své první výročí. Přijďte ho s námi 
oslavit příjemným programem. 

15:00 – 17:00 Odpoledne otevřených dveří  

– přijďte se podívat k nám do kanceláře 

17:00 – 17:15 Krátké shrnutí dosavadní práce KAMu 

17:15 – 18:15 Slam poetry 

- vystoupí: Dr. Filipitch (mistr ČR 2017), Tukan (vicemistr ČR 2017), Honza 
Dibitanzl, Siegfried 

18:30 – 21:00 Aiko (alternative pop) 

                     Jan Lichtenberg & Ricardo Delfino (blues & jazz rock) 

Vstup zdarma. 
 

http://www.kamkv.cz/
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ÚTERÝ 5. 3. v 17:00 

Základní škola 1. máje 58/1, Karlovy Vary - Dvory 

KAMjdeme° - 4. veřejné setkání s občany města 

Přijďte se s námi podělit o Vaše názory a zkušenosti, které pak KAM může přímo využít v otázkách 

rozvoje města. Přispějete tak k zlepšení úrovně bydlení nejen ve Dvorech. Jak se žije ve Dvorech? Máte ve 

své městské části příjemné veřejné prostory? Těšíme se na diskusi s Vámi. 

 

 

Kancelář architektury města Karlovy Vary  

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 
diskuze 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

