
Stavební kultura Karlovarského kraje a územní plánovaní 

Než se začne obec rozšiřovat, je dobré mít vymyšlené, 

jaký charakter bude nové prostředí mít!

Proto je práce architektů nejenom pestrá a rozmanitá, ale 

i smysluplná a veřejně prospěšná .“

„Architekti se nezabývají jen domy, 

ale často se zaobírají prostředím, které se nachází mezi 

stavbami a okolo nich.

Například náměstím, chodníky, parkem, silnicí, 

mostem, úpravou okolí řeky či dlážděním ulice…..

Architekti - urbanisté také určují pravidla pro novou 

zástavbu i vznikající prostranství. 

Navrhují, kde budou lidé bydlet, pracovat, 

nakupovat, studovat, kde budou chodit, jezdit a 

parkovat, kde budou trávit volný čas. 



Stavební kultura Karlovarského kraje a územní plánovaní 

„S vědomím souvislostí, poznávat historii, žít v současnosti a tvořit budoucnost v realné praxi studovat, kreativně iniciovat, navrhovat a 

realizovat prostor s přidanou hodnotou pro přívětivé lidské kulturní prostředí, v němž je člověk středobodem“.

Karlovy Vary / Slavkovský les Vřesová  

Kynšperk n. Ohří   Cheb  

Horní Blatná / Krušné hory 



Stavební kultura  tvoří „genius loci“  jedinečné  prostředí Karlovarského kraje





komunikace s  veřejností  a osvěta  

UNESCOVeřejné prostoryÚzemní plánPlán udržitelné městské 

mobility

Strategický plán udržitelného 

rozvoje města

kancelář architektury města Karlovy Vary    tvorba koncepce   



Výstupy KAMKV  = ověřovací studie, manuály, strategie, koncepty pro zadání, stanoviska, doporučení pro 

projekty celoměstského významu  …….  

Strategický plán udržitelného 

rozvoje města

Plán udržitelné městské 

mobility

Územní plán UNESCO



• Formuluje a koordinuje zadání pro stavební záměry Karlovarského kraje      

• Podněcuje kvalitu stavební kultury, tvoří její koncepci a koordinuje veřejné  stavební 

záměry na území Karlovarského kraje   

Je odbornou autoritou pro stavební  záměry celokrajského  významu, je partnerem pro 

samosprávu obcí a měst, soukromých a veřejných subjektů 

• Ověřuje dopady na regulaci urbanistických struktur sídel a krajiny    

• Iniciuje identitu urbánního  prostoru a prostředí  

• Podílí se na aktivním dialogu s veřejností   

• Spolupracuje s akademickými institucemi    

• Iniciuje veřejné soutěže a odborné workshopy   

• Je odborný servis pro města a obce  Karlovarského kraje   

• Stavební kultura Karlovarského Kraje = Instituce Krajského architekta ??  



Stavební kultura Karlovarského kraje  a územní plánovaní  

stop suburbanizaci !!!   

vymezit  hranice zástavby města/obce a přilehlé krajiny 

iniciovat zahušťovaní sídel / řízené smršťování + recyklace ploch intravilánu

respektovat charakter města/obce a jejich lokální specifika  

definovat veřejná prostranství a uliční čáru    

vytvořit infrastrukturu a propojení sítí, které je učelné a ekonomicky vyvážené   

musí být opřen o strategickou vizi rozvoje města/obce a

o demografická a ekonomická data 

Cíl =  tvořit krásné obytné prostředí pro zdravý a spokojený život a rozvíjet 

kulturní bohatství sídel trvale udržitelným rozvojem    

Územní plán je nástroj pro regulaci a rozhodování v urbanizovaném území 

být stabilní a flexibilní neboť města/obce jsou živý organismus   



Děkuji Vám za pozornost 

Stavební kultura Karlovarského kraje a územní plánovaní 


