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Thermal kulturním a lázeňským 
centrem 21. století

§ Finalizujeme rozsáhlou modernizaci hotelu s rozpočtem 580 mil. Kč

§ Modernizace hotelové části, kongresové části a bazénového komplexu

§ Centrum společenského a kulturního dění, špičkové lázeňské a medicínské 
služby, důstojné zázemí mezinárodnímu filmovému festivalu

§ Oprava exteriéru budovy, komplexní obměna zastaralých technologií budov, 
snížení energetické náročnosti

§ Citlivá modernizace interiérů s cílem zvýšit komfort hostů na pokojích 

§ Modernizace a zprovoznění areálu bazénu s vřídelní vodou

§ Respektování architektonické koncepce areálu
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Aktuality – plán otevírání pro veřejnost 
§ V pátek 25. června po osmi měsících otevíráme hotel (první dvě patra, 40 pokojů). 
       1. července rozsvícení ikonického loga THERMAL. 

§ Následně v intervalu 14 dní vždy další dvě patra. Tomu bude odpovídat postupné 
odstraňování lešení. Na KVIFF 20.-28. srpna bude k dispozici 9 pater (189 pokojů). Plný stav 
(273 pokojů) na podzim. 

§ První týden v srpnu otevíráme veřejnosti bazénovou část (běžný a vřídelní bazén, šatny, 
sprchy, terasy, část zahrady a restaurace) v rámci zkušebního provozu

§ 15. září otevření kompletně zmodernizovaného bazénového komplexu včetně wellness 
a saunového světa. 

§ Na KVIFF k dispozici opravené terasy, modernizovaná klimatizace a tepelná izolace sálů
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Další plány a vize (2021-2025)
§ Investiční plán pro období 2021-2025 navazuje na dokončovanou 

modernizaci, využívá zvýšení základního kapitálu o 300 mil. Kč a je rozdělen do 
cca 15 investičních etap

§ Modernizace kongresových sálů a salónků včetně technického infrastruktury 
a zázemí 

§ Revitalizace promenádní plochy, teras, vodních prvků, hospodaření 
s dešťovou vodou a úpravy navazujících komunikací

§ Opravy a restaurování uměleckých děl na pozemcích a v interiérech hotelu 
Thermal. Sousoší M. Chlupáč a V. Květenský u bazénu, fontány 
J. Brychtové atd.

§ Repase původního vybavení Vinárny a její využití během akcí včetně 
Karlovarského kulturního léta

§ Modernizace parkovacích ploch a garáží včetně navazujících obchodních 
prostor

§ Za všech okolností respektování architektonické koncepce areálu



Děkujeme za pozornost

mfcr.cz

#minfinCZ


