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Pro tuto stavbu hlasujte na

www.stavbykarlovarska.cz
od 16. května do 8. června 16:00 hodin

Představujeme vám revitalizaci celého areálu
staré tuhnické vodárny v Karlových Varech; rekonstrukci stávajících objektů, technologických
souborů s cílem vytvořit městotvorný celek
ukončující novou urbánní osu širšího městského centra s vyšší hodnotou nové zástavby s použitím volných architektonických forem. To vše
plně ve shodě s původním industriálním charakterem budov a aktuálně platným novým územním plánem Statutárního města Karlovy Vary.
Vycházíme z respektování dané lokality, současného stavu a reálné adaptace daného specifického území tzv. brownfieldem.
Cilem projektu je vytvoření moderního komerčního víceúčelového centra nabízejícího služby
zaměřené na volnočasové, profesní a zážitkové
aktivity tak, aby uspokojily různorodé potřeby
místních obyvatel a návštěvníků Karlovarska. Objekty jsou koncipovány jako propojené s atraktivními prostory, které nabízejí služby ve specifickém
prostředí. Tento nový záměr vytváří jasnou a předem danou tvorbu pracovních míst a podpoří regionální trh práce, místní firmy a podnikatele.
Reagujeme na celkový charakter a současné využití území, proto věříme v náš přínos i pro subjekty
zajišťující volnočasové aktivity (meandr Ohře, KV

Aréna, bazénové centrum, míčová hala či atletický stadion AC Start s tenisovými kurty) například
v navázání obchodní a programové spolupráce.
Naší vizí je poskytnout občanům Karlovarska
nový zážitek v oblasti profesních a volnočasových
aktivit, služeb, gastronomie a kultury. Uskutečněním tohoto záměru chceme zatraktivnit život
místních, vytvořit příjemné místo pro setkávání
zdejší komunity a rozšířit dění z městského centra. Tento koncept v regionu chybí a věříme, že
bude plně doceněn nejen obyvateli Karlových
Varů.
K projektu je vytvořen filmový
spot, který je možné shlédnout na webových stránkách
www.futurakv.cz.
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Celý záměr projektu obsahuje
• hotel Futura se střešní párty terasou
• restaurace
• společenský hudební dům s bary
• coworkingové centrum, konferenční sál
s projekcí
• beauty salon a kadeřnictví
• mateřské centrum a noční mikrojesle, venkovní zázemí pro děti
• sportovní a taneční sál vhodný i pro yogu,
spinning a aerobic
• zastřešené atrium s využitím pro společenské
akce, výstavy a sezónní trhy
• vodácký dům s odpočinkovou střešní terasou
a občerstvením
• náplavka a sluneční terasy
• hudební kluby a kavárny se zahradní terasou
• galerie Futura s možnosti konání výstav pro
mladé výtvarníky, workshopy
• bistra a obchody s delikatesami, květinářství
a další
• hudební a divadelní life scéna, vystoupení
amatérských a profesionálních kapel
• odpočinková zóna v parku
• zázemí pro areál Meandr s občerstvením
• hlavní dvoupodlažní parkoviště pro celý areál
• design hotel penzionového typu
• kreativní centrum, sdílené střešní zahrady

