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A. 1. Poděkování

Dobrovolný svazek obcí České lázně - salony Evropy, Statutární město Karlovy Vary, Město
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, a kolektiv zpracovatelů Management Planu děkují
Ministerstvu kultury České republiky za podporu a příspěvek k realizaci tohoto dokumentu.
Poděkování a podporu a cenné rady rovněž patří Národnímu památkovému ústavu, generálnímu
ředitelství v Praze a územnímu odbornému pracovišti v Lokti.
Zpracovatelé Management Planu rovněž děkují všem, kteří se svou aktivní spoluprací podíleli na
vzniku II. fáze Management Planu.
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A. 2. Preambule
Bouřlivé geologické prostředí Karlovarského regionu dodnes nedává zapomenout na
svoji minulost. Žhavá láva sice dávno vychladla, ale země tu nadále dýchá svými plynnými a
minerálními vývěry. Nikdy se nedozvíme, kdo první si všiml léčivých účinků tohoto podzemního
bohatství. Není to konec konců to nejdůležitější. Již pravěké a starověké kultury uctívaly přírodní
síly a daly podnět ke vzniku lázeňství.
Tři lázeňská města, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, o kterých se
hovoří jako o Západočeském lázeňském trojúhelníku, jsou živou ukázkou těchto tradic. Snad
právě proto, že každé z nich vzniklo za jiných historických okolností a každé z nich vyrostlo
v jiné přírodní scenérii, tvoří dohromady neoddělitelnou jednotu.
Karlovy Vary jako dítě moudrého panovníka a zdatného hospodáře, českého krále a
římského císaře Karla IV., budované systematicky jako lázně od středověku, stojí na počátku
českého lázeňství. V divokém, ve skalách zaříznutém údolí říčky Teplé, v původně nehostinném
prostředí nebezpečných bažin a nezdravých par, vyrostlo věhlasné světoznámé středisko, plné
architektonických skvostů, od baroka po secesi. Místo, kde kolotá život a kde si velikáni
lidského ducha od nepaměti podávají dveře.
Mariánské Lázně pro změnu čerpají ze své polohy na okraji temného Slavkovského lesa,
v místech, kde bylo možné k pramenům dosadit i rozsáhlé parky navazující volně na bohaté lesní
porosty. I sem však musel přijít šikovný a moudrý hospodář, který nabízené zkultivoval, Karel
Kašpar Reitenberger, osvícený opat tepelského kláštera premonstrátů.
Františkovy Lázně jsou jiné, byly systematicky vybudovány rovnou jako léčebné lázně a
zahradní město ve volném, ničím nesvazujícím a stavitele neomezujícím terénu. Jejich
urbanistickou koncepci a jejich balneologické vybavení korigoval sám císař František I. svými
poznámkami až z Vídně.
Svého vrcholu dosáhla lázeňská města v Evropě v 19. století, výjimkou nejsou ani lázně
české. S vypuknutím 1. světové války se změnila doba, atmosféra i společnost. Na staré idylické
časy můžeme nostalgicky vzpomínat. Ale nejen vzpomínat, na tradicích také můžeme budovat
tradice nové, ale především musíme usilovat o ochranu té nesmírné krásy a vzácnosti, která se
nám po předcích zachovala, a nesporné hodnoty předat i budoucím generacím. Je to naší svatou
povinností. Vůči našim obyvatelům, stejně jako vůči našim návštěvníkům - obdivovatelům a
lázeňským hostům z celého světa.

Mgr. Jiří Klsák
ředitel DSO České lázně – salony Evropy
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A. 3. Informace o projektu
Název projektu:
• Management Plan pro lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
pod značkou "Západočeský lázeňský trojúhelník" v rámci transnacionální sériové nominace
GREAT SPAS OF EUROPE na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO
II. fáze: implementační (prováděcí)
Zadavatel projektu:
• Statutární město Karlovy Vary, Město Mariánské Lázně, Město Františkovy Lázně
Kofinancovatel projektu:
• Ministerstvo kultury České republiky
Koordinátor, zástupce nositele projektu:
• Mgr. Jiří Klsák
Editor obsahu:
• Mgr. Lubomír Zeman
Zpracovatelský tým:
• Jan Prudík
• Mgr. Lubomír Zeman
Odborné konzultace projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, odbor kultury, školství a
tělovýchovy, odbor financí a ekonomiky
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu, oddělení památkové péče
Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Informační centra měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
Muzeum Karlovy Vary, Muzeum v Mariánských Lázních a Muzeum ve Františkových
Lázních
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary
Český statistický úřad

Ochrana dokumentu:
Dokument je určen pro potřeby Statutárního města Karlovy Vary, Města Mariánské Lázně a
Města Františkovy Lázně, a žádná část nesmí být zveřejněna bez předchozího písemného
souhlasu města. V dokumentu a jeho přílohách je použito názvů, zkratek a log, které mohou být
chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními
značkami podle příslušných ustanovení právního řádu.
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A. 4. Představení Management Planu I. a II. fáze
Západočeského lázeňského trojúhelníku
Západočeský lázeňský trojúhelník je oblast rozkládající se v nejzápadnější části České
republiky. Jeho pomyslné vrcholy tvoří známá lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a
Františkovy Lázně. Jedná se o mimořádně kompaktní oblast s množstvím minerálních pramenů,
jejichž rozličné vlastnosti jsou světově unikátní.
Management Plan je dynamickým nástrojem pro zachování a péči o hodnoty, pro které je
statek nominován či připravován k nominaci na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.1
Neboť zápisem na Seznam světového dědictví je deklarován zájem o patřičnou ochranu
nominovaného statku pro další generace lidské civilizace. Management Plan slouží jako plán
nakládání se statkem, jeho řízení a odpovědnosti za chráněné hodnoty. Z dokumentu jsou patrné
limity ochrany i jejich možných změn a jasný rámec, na jehož základě bude možné statek
chránit. Nejsložitější částí procesu nominace je právě zajištění Management Planu, jakožto
nedílné součásti nominační dokumentace. Management Plan není produktem, ale procesem,
jehož by se měli aktivně zúčastnit všichni nositelé rozhodujících kompetencí v daném místě.
Výsledkem Management Planu je vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k
regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití potencionálního statku světového dědictví.
Základním východiskem pro definování účelu Management Planu jsou Operační
směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví.2 Tyto směrnice k povaze
Management Planu uvádějí: „Každý statek navržený k zápisu na Seznam světového dědictví musí
mít existující plán péče nebo nějaký jiný doložený správní systém, ve kterém musí být přesně
uveden způsob, jímž má být mimořádná univerzální hodnota statku chráněna, pokud možno za
použití mechanismu spoluúčasti“.
Cílem Management Planu je tedy zaručit účinnou péči o statek navrhovaný k zápisu
na Seznam světového dědictví. Účinný systém péče musí být koncipován podle druhu,
charakteristických znaků a potřeb statku navrhovaného k zápisu a jeho kulturního a přírodního
dědictví. 3
Management Plan jako dokument pro řízení a odpovědnost za mimořádnou universální
hodnotu světové památky obsahuje podle metodické instrukce Ministerstva kultury ČR cíle a
nástroje, které jednoznačně pregnantně prokazují:
- hlubokou znalost statku ze strany všech zainteresovaných subjektů,
- analýzu existujících a chybějících nástrojů k péči o mimořádnou celosvětovou hodnotu
statku,
- oficiální a neoficiální plánovací cyklus, provádění dalšího sledování, hodnocení a reakce
na negativní vlivy působící na statek,
- účast partnerů a zainteresovaných subjektů,
- přidělování nezbytných zdrojů,
- posilování kapacit určených k péči o tento statek
- srozumitelný popis fungování popsaného systému péče o statek
Dokument slouží v přehledné formě uživatelům k účinné péči o nominovaný statek.4
1

Pojmem statek se rozumí kulturní statek ve smyslu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention / Orientations devant guider la
mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, v platném znění
3
Podle článků č. 108-110 Operačních směrnic.
4
Doporučená struktura Management Planu – Plánu nakládání se statky zapsanými na Seznam světového dědictví,
připravil NPÚ GnŘ (Věra Kučová, Jitka Vlčková), Ministerstvo kultury ČR 30. 3. 2011. Srov.: VLČKOVÁ Jitka –
2
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Management Plan má především shrnout a vymezit krátkodobé i dlouhodobé akce
(projekty), směřující k zajištění uchování mimořádné univerzální hodnoty historického jádra.
Zároveň je jedním z podkladů pro získávání finančních prostředků na ochranu a uchování
hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Management Plan je koncipován jako otevřený
dokument, který bude periodicky aktualizován a doplňován za podpory kompetentních zástupců
různých sfér. Bude tedy i nástrojem komunikace mezi veřejným, soukromým a neziskovým
sektorem a občany města.
Management Plan jednotlivých lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a
Františkovy Lázně jako tří komponent sériové nominace v rámci Západočeského lázeňského
trojúhelníku, je zpracováván ve dvou fázích – analytické a implementační. První fáze pro
Statutární město Karlovy Vary byla ukončena v závěru roku 2012, pro města Mariánské Lázně a
Františkovy Lázně pak v závěru roku 2013. Kromě popisu lokality a vymezení základního
legislativního rámce, obsahovala i databázi a archiv existujících materiálů a rozborů,
plánovacích, urbanistických, technických a statistických podkladů týkajících se nominovaných
statků.
II. fáze Management Planu pokračuje dle postupu nominačního procesu jako návrh
systému řízení nominovaného statku světového dědictví. Je to fáze syntetická a implementační
(návrhová či prováděcí). V jejím rámci bude vytvořena pozice koordinátora statku světového
dědictví (World Heritage Property Coordinator) a vytvořením pracovní skupiny budou zajištěny
podmínky pro jeho efektivní činnost. Pracovní terénní skupina, která bude zahrnovat stabilní tým
poradců a tým externích konzultantů, bude sledovat dodržování zásad ochrany a rozvoje
památky v souladu se všemi platnými právními dokumenty. Rovněž bude hlouběji rozpracován
systém jejich činnosti a především obsah – naplňování projektů a priorit vymezených v I. fázi
Management Planu.5 Pořadí naplňování jednotlivých projektů bude přizpůsobeno možnostem
čerpání z rozpočtu jednotlivých měst, ze státního rozpočtu České republiky, dotací z evropských
fondů, národních a regionálních grantových programů.
Západočeský lázeňský trojúhelník představuje neobyčejně rozmanitou pokladnici
mimořádně dochované lázeňské architektury od 18. století do počátku 20. století, tvořící součást
kosmopolitního proudu evropské architektury lázeňských míst. Historická tradice lázeňské léčby
v této oblasti se doplňuje s velmi širokými možnostmi aktivního odpočinku. Celý prostor této
oblasti vyplňuje přírodní rámec chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Management Plan nezahrnuje tedy pouze oblast památkové péče, ale zohledňuje široké
spektrum dotčených subjektů z oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí, dopravy,
ekonomiky, občanského sektoru atd., jejichž činnost je bezprostředně vázána na konkrétní
nominovaný statek.

KUČOVÁ Věra, BENEŠ Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, Praha 2011, s. 25-29.
5
Úkoly Management Planu vycházejí především z koncepčních dokumentů: Management Plan pro historické
centrum města Český Krumlov - 1. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy prosinec 2009; VLČKOVÁ Jitka –
KUČOVÁ Věra, BENEŠ Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, Praha 2011
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Obecné cíle Management Planu – I. fáze
• popis lokality, jejího historického vývoje, současného stavu, demografické a ekonomické
situace a dalších relevantních jevů se vztahem k historickému dědictví
• popis konkrétní hodnoty historického dědictví, statku nominovaného na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO
• doložení, že veškeré dílčí návrhy, rozhodování a akce, které se týkají historického dědictví
nominovaného statku, budou přispívat k jeho ochraně, tzn. jsou a budou i nadále založeny na
principech trvale udržitelného rozvoje
• popis klíčových aktivit, opatření a rozvojových projektů v oblasti kultury, cestovního ruchu,
památkové péči, osvětě, obnově a revitalizaci
• provedení souhrnu, vyhodnocení a utřídění relevantních strategických, územně plánovacích,
koncepčních a operativních dokumentů, vytvoření archivu dokumentů
• popsat platný legislativní rámec, vyhlášky a usnesení, které mají vztah k ochraně a funkcím
lázeňského města Karlovy Vary

Obecné cíle Management Planu – II. fáze
• definování II. fáze Management Planu, jeho hlavní úkoly a oblasti činnosti
• definování strategie, formy, intenzity využívání, ochrany a managementu lokality, tzn. provést
návrh řízení nominovaného statku, vytvoření realizačního týmu - Site Manager, tým poradců
(Steering Group jejich funkce v projektu, systém jejich práce, kontrola, výstupy, finanční a
technický rámec).
• iniciovat a zajistit koordinaci definovaných strategií a opatření Management Planu s platnými
Strategickými dokumenty jednotlivých nominovaných statků. Vzhledem k časovým limitům
programovému období EU, by měla koordinace Management Planu zohlednit přípravu
nových integrovaných nástrojů v novém programovém rozpočtovém období 2014-2020 a po
jejich přijetí provést patřičnou aktualizaci.

Hlavní úkoly Management Planu– II. fáze
Hlavní úkoly Management Planu vyplývají z výše stanovených cílů a zahrnují obě jeho fáze
(analytickou i syntetickou). Každý z uvedených úkolů v rámci prováděcí II. fáze Management
Planu bude v ideálním případě podpořen konkrétním projektem, který zajistí jeho realizaci:
• stanovení priority ochrany hodnot nominovaného statku
• nalezení nové obecně přijatelné filosofie pro využití, ochranu a udržitelný rozvoj lázeňského
dědictví města a zvýšení obecného povědomí a zájmu o památkový fond
• vytvoření rámce a mechanismu pro management území včetně rámce jejich financování
• definování mechanismu k rozvinutí spolupráce a motivace subjektů
• iniciování způsobu a nástrojů pro opětovné ztotožnění se občanů s kulturními a historickými
hodnotami místa
• vytvoření rámce pro vzdělávání, výzkum a monitoring v území
• tvorba pravidel a principů integrovaného marketingu nominovaného statku
• navržení systému práce s Management Planem a způsob, jakým bude respektován politickou
reprezentací nominovaného statku (rada a zastupitelstvo), míra závaznosti výsledného
dokumentu, vazba na ostatní dokumenty města, kdo s Management Planem bude pracovat
nejintenzivněji
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B.

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SCHÉMA
NOMINOVANÉHO STATKU
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B.1 Nadnárodní a národní skupiny světového statku
Již od roku 2000 byly na indikativním seznamu České republiky k připravovanému
zápisu na Seznam světového dědictví Lázně Luhačovice, jako území s vynikajícím souborem
objektů lázeňské architektury s dominantním podílem staveb architekta Dušana Jurkoviče. Po
předložení jejich nominace centru světového dědictví v roce 2006 doporučil Výbor světového
dědictví v roce 2008 zpracovat srovnávací studii o lázeňských městech v celoevropském
měřítku, čímž naznačil možnou cestu nominace lázeňství formou série. Nejvážnějším
kandidátem na zápis se stal po svém zápisu na národní indikativní (předběžný) seznam v roce
2006 Západočeský lázeňský trojúhelník. U zrodu záměru zapsat západočeské lázně na Seznam
světového dědictví stál v roce 2006 Karlovarský kraj. Od podzimu roku 2010 se do procesu
velmi aktivně zapojilo město Karlovy Vary, které se po dohodě stalo nejen lídrem českých měst,
ale i dalších evropských lázní, usilujících o tento společný cíl. Česká nominace společně se
zahraniční iniciativou vytvořily základ pro vznik tzv. sériové transnacionální nominace "Slavné
lázně Evropy“, ve které je v současné době šestnáct měst - Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně a Luhačovice z České republiky, dále německá města Baden-Baden,
Wiesbaden, Bad Kissingen, Bad Ems, Bad Homburg a Bad Pyrmont, anglické město Bath,
belgické město Spa, francouzské město Vichy, italské město Montecatini Terme a dále též
rakouská města Baden u Vídně a Bad Ischl. K tomu účelu vznikla mezinárodní skupina
primátorů a starostů těchto lázní s pracovním názvem "THE GREAT SPAS OF EUROPE", která
se několikrát do roka schází a koordinuje společné kroky. Po mezinárodním uznání především
urbanistické a architektonické kvality měst Západočeského lázeňského trojúhelníku bylo do čela
mezinárodní nominace zvoleno město Karlovy Vary a s touto volbou také jeho statutární
zástupce primátor Ing. Petr Kulhánek. Předkladatelem celé nominace je Ministerstvo kultury
České republiky. Starostové vyjmenovaných jedenácti předních evropských lázní založili
mezinárodní expertní skupinu (za každé nominované město jeden expert), která měla za úkol
posoudit kvalitu nominovaných měst a připravit podklady pro přípravu potřebné dokumentace. I
tato skupina se pravidelně (a v koordinaci se skupinou primátorů a starostů) schází, řeší
potřebnou problematiku a předkládá koncepční materiály.
Hlavním koordinátorem nominačního procesu v České republice je Ministerstvo kultury,
po odborné stránce je hlavním garantem Národní památkový ústav a kromě Karlovarského kraje
je do procesu zapojen i kraj Zlínský. Aby česká lázeňská města mohla snadněji zajistit a
financovat proceduru přístupu svých obcí na Seznam světového dědictví, vytvořila na podzim
roku 2012 dobrovolný svazek obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY.
Nejvyšším orgánem přípravy nominace se stala Mezinárodní řídící skupina, vedená
zástupcem Ministerstva kultury České republiky, jejímiž dalšími členy jsou zástupci jednotlivých
národních ministerstev, Mezinárodní řídící skupina metodicky řídí a koordinuje práci
Mezinárodní pracovní skupiny a zpracování nominační dokumentace. Mezinárodní pracovní
skupina je vedená českým koordinátorem, dalšími členy jsou národní koordinátoři, uznávaní
experti na danou problematiku.

B. 2 Řízení světového statku na mezinárodní úrovni
Od data zápisu transnacionálního sériového statku Slavné lázně Evropy / Great Spas of
Europe na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví bude jeho řízení zajištěno jak na
mezinárodní, tak i na národní a regionální úrovni. Od data zápisu statku na Seznam světového
dědictví bude současná struktura řízení posílena. Z hlediska mezinárodního řízení převezme
funkci Mezinárodní (multilaterální) řídicí skupiny Mezinárodní (multilaterální) koordinační
skupina, jejíž výkonným orgánem bude Mezinárodní pracovní skupina. Na nadnárodní úrovni
tak bude zapsaný statek řídit mezinárodní Multilaterální koordinační skupina THE GREAT
SPAS OF EUROPE. Strukturu řízení znázorňují v příloze uvedená schémata.
13
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B. 3. Řízení světového statku na národní úrovni
Současný mechanismus řízení sériového přeshraničního statku prostřednictvím
Multilaterální řídicí skupiny a Mezinárodní pracovní skupiny je dostačující a plně odpovídá
potřebám zachování mimořádné univerzální hodnoty statku. Ke každému statku zapsanému na
Seznam světového dědictví bude zřízena Rada světového statku - Steering Group, stejně jako u
statků, které jsou již zapsány. Jejími členy budou zástupci Ministerstva kultury ČR, obcí a krajů,
na jejichž území se chráněný statek nachází, odborníci z vědeckých a odborných pracovišť a z
orgánů veřejné správy (zejména památkové péče, územního plánování a ochrany přírodních
léčivých zdrojů). Rada světového statku bude schvalovat zadání řídící koncepce světového statku
(Management Plan). Odborným garantem zpracování řídící koncepce bude odborná organizace
památkové péče. Obsahem řídící koncepce bude plán rozvoje světového statku při zachování
hodnot, pro které se stal světovým statkem.
Na národní úrovni je v České republice za péči o nominovaný statek zodpovědná:
− vláda ČR – dohlíží na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního
dědictví;
− Česká komise pro UNESCO – je poradním orgánem vlády ČR pro záležitostí UNESCO a je,
jako v jiných zemích, složena ze zástupců zainteresovaných ministerstev, institucí a osobností.
− Ministerstvo kultury ČR – na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, odpovídá v rámci své
působnosti za úkoly, které vyplývají z členství ČR v UNESCO a z mezinárodních smluv, které
tato organizace administruje, tj. včetně výše uváděné Úmluvy. Specializovaným kontrolním
orgánem Ministerstva kultury v oboru státní památkové péče je na základě zákona č. 20/1987
Sb.,o státní památkové péči, Památková inspekce. V rámci Odboru památkové péče MK ČR je
dále zřízena Komise Ministerstva kultury pro program Podpora pro památky UNESCO. Na
základě zákona č. 20/1987 Sb. vykonává monitoring památkového fondu (včetně světového
dědictví) odborná organizace státní památkové péče, a to Národní památkový ústav. Zástupci
NPÚ jsou již v současnosti členy Mezinárodní řídicí skupiny i Mezinárodní pracovní skupiny. O
struktuře a úkolech státních orgánů a odborné organizace v oblasti státní památkové péče v
České republice pojednává blíže Management Plan I. fáze: kapitola B. 7. Právní rámec.

B. 4. Řízení statku na regionální a místní úrovni
Faktické řízení české části sériového přeshraničního statku bude od data jeho zápisu
vykonávat na regionální a místní úrovni dobrovolný svazek obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY
EVROPY, který byl založen v roce 2012 a v jehož správní a dozorčí radě zasedají v současnosti
zástupci měst, na jejichž území leží jednotlivé nominované komponenty, a to v Karlovarském i
Zlínském kraji. V každém z komponent nominovaného statku bude jmenován Site manager správce statku. Tato funkce bude čestná a bude ji zastávat zpravidla starosta příslušného města
nebo jím pověřený pracovník.

B. 5. Zajištění řízení statku světového dědictví a jeho
koordinátor
Jako koordinační centrum v oblasti světového dědictví bude ustavena na české straně při
dobrovolném svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY řídící skupina správce statku Steering Group. Ze členů pracovní skupiny Steering Group bude jmenován Koordinátor správce
statku, který bude pověřen dohledem nad naplňováním a aktualizací Management Planu. Tento
vrcholný manažer správy statku bude mít k dispozici pro řízení i monitoring kancelář
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koordinátora, sestávající ze tří členů - koordinátora, sekretáře a výkonného pracovníka. Kancelář
koordinátora tak bude faktickým správcem statku na české straně.
Na financování řízení české části nominovaného statku se na základě smlouvy o
partnerství mezi dotčenými městy v rámci dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ –
SALONY EVROPY, budou podílet jednou čtvrtinou každé jednotlivé město a jednou čtvrtinou
oba příslušné kraje (Karlovarský a Zlínský kraj), přičemž čtvrtinový podíl krajů bude rozdělen
v poměru tři čtvrtiny Karlovarský kraj a čtvrtina podílu Zlínský kraj. V současnosti probíhá
upřesňování konkrétní výše finančních příspěvků jednotlivých smluvních partnerů tak, aby k
datu zápisu statku na Seznam světového dědictví byly pro chod kanceláře koordinátora české
části statku zajištěny potřebné finanční prostředky. Roční rozpočet kanceláře koordinátora bude
činit zhruba 2 miliony Kč.
K hlavním úkolům kancelář koordinátora, která bude vykonávat funkci správce české části
statku, bude patřit zejména:
− rozpracovávat pokyny a doporučení Multilaterální koordinační skupiny týkající se péče o
českou část statku a zachování jeho hodnot pro současnou i budoucí generace,
− dohlížet na plnění a průběžnou aktualizaci Management Planu,
− podílet se na zajišťování finančních zdrojů nutných k realizaci Management Planu,
− průběžně spolupracovat se Site manažery jednotlivých komponent české části statku,
− průběžně spolupracovat s orgány státní památkové péče při zajišťování péče o statek,
navrhovat opatření k uchování jeho mimořádné univerzální hodnoty, ke zlepšení
infrastruktury pro návštěvníky a ke zvýšení návštěvnické atraktivnosti statku,
− průběžně spolupracovat s příslušnými orgány krajských úřadů Karlovarského a Zlínského
kraje v oblasti památkové péče, kultury a cestovního ruchu,
− průběžně spolupracovat s orgány místní samosprávy při tvorbě a aktualizaci územních plánů,
− zapojovat do prací na realizaci Management Planu místní podniky a podnikatele, a přispívat
tak k rozvoji lokální a regionální ekonomiky,
− podílet se na PR a marketingových kampaních sloužících ke zvýšení informovanosti veřejnosti
o hodnotách statku,
− podílet se na návrzích akcí a kampaní sloužících k posílení identity obyvatel nominovaných
lázeňských měst s hodnotami statku, k edukačnímu a osvětovým účelům, rozvoji zdejších
kulturních tradic, přeshraniční spolupráce a komunitního života
− navrhovat opatření k předcházení krizovým situacím
V oblasti památkové péče na krajské a místní úrovni bude koordinátor úzce spolupracovat
zejména s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajským úřadem Zlínského kraje, s obecními
úřady s rozšířenou působností, ale rovněž s jednotlivými vlastníky a správci nemovitostí (viz
Management Plan I. fáze: kapitola B. 7. Právní rámec).
Na místní úrovni bude koordinátor
spolupracovat především se Site manažery (místními správci) jednotlivých komponent české
části statku.
Při řízení statku budou koordinátorovi nápomocny poradní sbory, v nichž budou zasedat
odborníci na různé oblasti řízení statku. Předsedové jednotlivých poradních sborů budou tvořit
Steering Group. Vzhledem k potřebě zajištění průřezovosti jednotlivých relevantních odvětví to
budou odborníci z nejrůznějších oblastí - nejen z oblasti památkové péče, územního
plánování, lázeňství, ochrany přírodních léčivých zdrojů a ochrany přírody a krajiny, ale i
odborníci z oblasti cestovního ruchu, komunikace, vědy a vzdělání, stavebnictví, investic,
životního prostředí PR a marketing. Popřípadě mohou být zřízeny další poradní sbory podle
rozhodnutí správní rady dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY.
V řídící skupině - Steering Group budou zastoupeni jak zástupci státní správy a samosprávy, tak
podnikatelské veřejnosti, zájmových skupin i široké veřejnosti. Bude tak zajištěna vzájemná
komunikace a spolupráce s externími odborníky v daných oblastech a širokou veřejnost.
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C.

MANAGEMENT PLAN
MĚSTA KARLOVY VARY
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C. 1 Návaznost Management Planu na strategické
dokumenty Města Karlovy Vary
V současné době nastala v souvislosti s navrhovanou nominací lázeňského města Karlovy
Vary na Seznam světového dědictví UNESCO kvalitativní změna v přístupu k péči o hmotné i
nehmotné lázeňské dědictví města. Orgány samosprávy a státní správy se snaží čelit tlakům
k rozšiřování zastavitelných ploch na úrok ploch nezastavitelných, navyšování obytných ploch či
excesům, ke kterým dříve docházelo. Posun v hodnocení těchto negativních jevů a jejich
odsouzení širší veřejností je pro památkové dědictví v Karlových Varech nadějné. Zatímco dříve
většina obyvatel tyto negativní vlivy a jevy výrazněji nevnímala, dnes se staví jednoznačně proti
takovýmto zásahům do obrazu města a krajiny. Samotná veřejnost projevila také veřejně svůj
souhlas s nominací Karlových Varů na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. K zajištění tohoto cíle vytváří Město Karlovy Vary konkrétní dílčí kroky,
jako je nový Statut lázeňského místa (schválený vládou ČR 29. srpna 2012), vypracování Studie
prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary (CASUA spol. s r.o., Ing. arch.
Oleg Haman, Ing. Aleš Poděbrad, Praha, 09/2012), Plánu ochrany městské památkové zóny dle
zákona o státní památkové péči (Ing. arch. Karel Kuča, Praha 09/2013) a Programu regenerace
MPZ Karlovy Vary (Mgr. L. Zeman a kol., 08/2014). Připravuje se i nový územní plán (AF-City
Plan spol. s r.o. Praha). Jako poradní orgán rady města byla opětovně vytvořena a jmenována
Komise architektury a památkové péče, která se věnuje všem aspektům architektury, urbanismu
a památkové ochrany na území města Karlovy Vary.
V oblasti péče o nominovanou lokalitu ovšem bude nutné ještě mnohé zlepšit. Zkvalitnit by
se měl v prvé řadě výkon státní správy na úseku památkové péče příslušným orgánem státní
památkové péče. Transformovat v co nejkratší době náš současný systém státní památkové péče
v moderní výkonný systém, srovnatelný s evropskými zvyklostmi (k tomu by měl dopomoci nyní
zpracovávaný zákon o ochraně památkového fondu, který by měl být předložen vládě ČR do
konce března roku 2015). Jeho úkolem je vytvářet podmínky pro racionální a efektivní ochranu
našeho kulturního dědictví, které chceme v co nejlepším stavu předat dalším generacím. Zlepšit a
zefektivnit by se měla funkce stavebního úřadu, zvláště výkon státního stavebního dohledu
v předmětném území. Tato činnost se v některých případech provádí příliš nahodile a tudíž
nedostatečně. Pokud je zjištěn určitý nedostatek, přestupek či nepovolený zásah, není
s dostatečnou rychlostí a razantností zasahováno. Jednou z podstatných změn představuje
zavedení důkladného monitoringu území a bezodkladný zásah vedoucí k nápravě.
Základními úkoly památkové péče v 21. století je přispívat k POZNÁVÁNÍ památek
(jejich evidencí, dokumentací a výzkumem), snažit se o ZACHOVÁNÍ fondu památek (předat je
v dobrém stavu dalším generacím; aktuálně nastartovat program na záchranu těch
nejohroženějších) a svými poznatky přispívat k praktickému VYUŽITÍ památek (jak ve smyslu
kulturního využití, tj. didaktické popularizace, tak ve smyslu jejich funkční náplně).6
Zachování památkových hodnot území je a nadále bude realizováno jednak
prostřednictvím cíleného uplatnění regulace, kterou zajišťuje památkový zákon, a dále
stanovením podmínek k zabezpečení kulturních hodnot památkově chráněného území. Podmínky
budou stanoveny v obecné rovině. Povinnosti konkrétním vlastníkům nemovitostí vzniknou až
na základě individuálních správních rozhodnutí.
6

Památková péče pro 21. století, Návrh koncepce reformy památkové péče k veřejné diskusi. In: Ministerstvo
kultury ČR. http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=279
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Základní podmínky ochrany a péče o nominovaný statek musí tedy vycházet ze současného
stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace
zamýšleného záměru. Při všech zásazích do památkově chráněných staveb či staveb v chráněném
prostředí nominovaného statku i ochranného pásma je nutné dodržovat základní legislativní
rámec platný v české republice (viz dále). Vedle této základní premisy je nutné v péči o
nominovaný statek důsledně využívat metodiku památkové péče, publikovanou v metodických
materiálech a příručkách Národního památkového ústavu. Před zásadními zásahy do podstaty
objektů je nutné dodržovat příslušné legislativní předpisy na úseku památkové péče a stavebního
řádu, zejména stavební zákon (č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební
zákon) a již citovaný zákon o státní památkové péči. Je nezbytné vyžadovat provedení potřebné
předprojektové přípravy, zejména vyhotovení stavebně historického průzkumu. Při jednodušším
zásahu je možné se omezit na formu dílčích studií, archivní rešerše či stavebně historické
analýzy. Jasné poznání dává jasnou představu a specifikaci, v čem tkví památková podstata a
hodnota objektu
Cílem památkové péče je kromě zastavení zkázy památky, eliminovat co nejvíce soudobé
negativní vlivy a speciálními technikami (konzervace, restaurování, obnova) udržovat
vypovídací hodnotu památky.

Nástin obecných kritérií při ochraně a obnově architektonického dědictví:
• Zachovat maximum originální historické substance
• Zachovat maximum originálních historických konstrukcí
• Opravu originálu upřednostnit před jeho úplným nahrazením
• Opravu nebo konzervování realizovat kompatibilními a reverzibilními materiály
• Před opravou, konzervováním důkladně zmapovat původní historickou konstrukci
zaměření, diagnostika poškození, analýza stavu, analýza původního konstrukčního
řešení, původního materiálu a povrchových úprav
• Opravy i jednoduchých architektonických historických prvků realizovat po důkladné analýze
a na základě návrhu na opravu / obnovu / konzervování, což je nezbytné konzultovat
s odborníky památkáři (nezbytné v případě, kdy je objekt kulturní památkou a nebo se
nachází na území MPZ) a provést na základě vydaného závazného stanoviska orgánu
památkové péče
• Opravu / obnovu architektonického detailu může realizovat pouze řemeslník, který je v této
činnosti kvalifikovaný.
Management Plan města Karlovy Vary je zpracován v souladu se strategickými dokumenty
Statutárního města Karlovy Vary, které mají sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje města Karlovy
Vary. Jako podklad byly vzaty všechny dokumenty a koncepční materiály města Karlovy Vary
vztahující se k danému tématu, detailní údaje byly čerpány i z územně analytických podkladů
Města Karlovy Vary, které byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. V současné době se
ovšem nacházíme v mezidobí čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
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Výběr z nejvýznamnějších dokumentů a projektů na území města Karlovy Vary
Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary (SPURM)
Jedná se o klíčový koncepční dokument města Karlovy Vary, který stanovuje vize rozvoje
města na středně dlouhé období let 2014-2020. Přináší zevrubnou analýzu sociální a
ekonomické situace Karlových Varů (včetně průzkumů názorů místních podnikatelů), která
shrnuje fakta o městě a výzvy, jimž musí čelit v důsledku vývoje vnějších podmínek i trendy,
které se v jednotlivých sférách života města projevují. Na základě vyhodnocení situace navrhl
strategickou vizi rozvoje pro Karlovy Vary. Tradiční (dominantní) role lázeňství by měla být
doplněna jak rozvojem dalších forem cestovního ruchu, tak i modernizací místního průmyslu i
rozvojem Karlových Varů jako lákavého rezidenčního města.
Globální cíl:
Zajištění prosperity a atraktivnosti města v budoucím období, udržení a posílení pozice
Karlových Varů mezi nejvýznamnějšími lázeňskými městy a zařazení města na seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Na formulaci rozvojových projektů, kterých je (pro časový horizont do roku 2020) celkem
takřka 70, se podílela nejen Řídící skupina, ale i pracovníci magistrátu města a využity byly i
náměty z Programu rozvoje Karlovarského kraje a z Regionálního operačního programu pro
region soudržnosti Severozápad resp. dalších Operačních programů. To souvisí s jedním z úkolů
SPURM, totiž stát se nástrojem aktivního a přitom dlouhodobě efektivního využití prostředků ze
Strukturálních fondů EU v Karlových Varech. Tento strategický materiál je tedy podkladem pro
tvorbu územního plánu i ročních rozpočtů města. Je průběžně sledován a vyhodnocován, aby tak
mohl být nástrojem efektivního řízení rozvoje města. V současné době se zpracovává Akční
plán města Karlovy Vary.
Součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM) je tzv. katalog
projektů. Mezi definovanými projektovými záměry, které by měly vztah k nominace města
Karlovy Vary na Seznam kulturního dědictví UNESCO posílit, jsou:

Připravované stavební akce v průběhu let 2013-2016
 Revitalizace Císařských lázní
 Modernizace Alžbětiných lázní
 Rekonstrukce Lázní III
 Rekonstrukce Mlýnské kolonády
 Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy
 Revitalizace hřbitova v Karlových Varech - Drahovicích
 Kino ČAS – stavební úpravy pro výměnu sedadel
 Skalní masív - Slovenská a Vřídelní ulice
 Sanace opěrné zdi v ulici U Imperiálu
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Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (IRPÚ)
Integrovaným plánem rozvoje území Karlovy Vary se rozumí soubor vzájemně obsahově a
časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického
přístupu ve městě a směřují k dosažení společného cíle či cílů města. Základním požadavkem na
IPRÚ je posílení soudržnosti (koheze) aglomerací prostřednictvím operačních programů 2014 2020 s integrovaným přesahem mezi operačními programy při řešení komplexních problémů a
rozvoje příležitostí v území.
Vize sídelní aglomerace Karlovy Vary:
„Karlovarsko je prosperující centrum kraje s konkurenceschopnými obory a službami náročnými
na kvalitu lidských zdrojů. Je dobře dostupným a vnitřně dopravně propojeným regionem,
pečujícím o světoznámé kulturní a historické dědictví a vytvářející atraktivní nabídku pro své
návštěvníky. Je atraktivním a příjemným místem pro život místních obyvatel, poskytující zdravé
životní a odpovídající sociální prostředí.“
Strategický cíl
„Zlepšit ekonomickou situaci a kvalitu života obyvatel v regionu vytvářením podmínek pro
konkurenceschopné a atraktivní prostředí, rozvoj lidských zdrojů a udržitelnou mobilitu.“
Ve Vizi nepřímo související s Integrovaným plánem rozvoje je navrženo udržení Karlových
Varů jako Světově významného lázeňského centra.
Karlovy Vary, vědomy si své historické svázanosti s lázeňstvím, budou usilovat o maximální
využití své pozitivní image a dobré pověsti jednoho z tradičně významných lázeňských středisek
Evropy k dalšímu rozvoji tohoto odvětví. Opírat se přitom budou nejen o naakumulované
balneoterapeutické zkušenosti a rozvinutou lázeňskou infrastrukturu, ale i o aplikaci moderních
léčebných produktů a rozšíření spektra léčených diagnóz. K tomu musí být k dispozici kvalitní
balneologický výzkum a kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců. Dalším z možných směrů
inovací je provázání balneoterapie s dalšími obory zdravotnictví, včetně preventivní péče.
Všechny inovace přitom budou ctít jedinečnost Karlových Var i jejich přírodních léčebných
zdrojů.
Zdravé město a místní Agenda 21
„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je
aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací Světové
zdravotnické organizace (WHO) agentury Organizace spojených národů (OSN). V rámci
jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Zdravé město,
obec, region je projektem komunitním - otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.
Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu
strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají
svých obyvatel na jejich názory.7
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2009 - 2013 (SPRSS)
Dokument vznikl na období let 2009 – 2013 jako výstup plánování rozvoje sociálních
služeb metodou komunitního plánování. Metodou, jejíž podstatou je vzájemná spolupráce těch,
kterých se oblast sociálních služeb týká – města Karlovy Vary jako zadavatele, poskytovatelů a
uživatelů sociálních služeb, ale i ostatní veřejnosti. Zvyšuje se tak podíl občanů na rozhodovacím
procesu o způsobu zajišťování sociálních služeb a současně legitimizuje rozhodování politické
reprezentace města.
7

Základní informace - Národní síť Zdravých měst ČR (www.nszm.cz)
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Územní plán města Karlovy Vary
Současný platný Územní plán města Karlovy Vary byl schválen v říjnu 1997. V oblasti
lázeňství probíhá celé toto období vnitřní restrukturalizace a prolínání s oblastí cestovního
ruchu (veřejného ubytování), a to bez výraznější potřeby nových kapacit (spotřeby ploch),
rozvoj se soustřeďuje na zvyšování standardu ubytování a doprovodných služeb.
Specifickým fenoménem Karlových Varů je výstavba bytů (apartmánů s vyšší úrovní
vybavení) v lázeňské části města. Výstavba je realizována převážně developerským
způsobem. Bohužel naráží na limity poptávky a nově vznikající bytový fond není využíván.
Nové objekty apartmánů jsou lokalizovány převážně do ploch obytných a lázeňských smíšených.
Současný vývoj mění původní koncepcí územního plánu předpokládaný trend, že v plochách
lázeňských smíšených dojde k postupnému přechodu z bydlení na lázeňství.
V úrovni regulované územním plánem města – tedy v respektování základního
uspořádání území a na něj navazujícího funkčního využití ploch – je možno shledat v
současném obraze Karlových Varů převážně pozitivní účinky. Spíše než změny funkčního
uspořádání ovlivňují obraz města konkrétní nové stavby. V Karlových Varech dokládá tento
trend řada pozitivních i negativních příkladů. Ty pozitivní lze připsat na vrub osvícených
investorů a erudovaných projektantů. Některé další stavební počiny v Karlových Varech jsou
diskutabilní, problematické a pro obraz města i destruktivní, a to dle mínění jak odborníků tak
širší veřejnosti. Procesy územního a stavebního řízení a následně i výsledné realizace staveb
by proto významně zkvalitnilo širší využití navazující územně plánovací dokumentace –
regulačního plánu.8
V současné době se zpracovává, na základě zadání z roku 2009, nový územní plán města
Karlovy Vary. Koncept územního plánu územního plánu vypracoval AF-CITYPLAN spol. s r.o.
Praha.

8

Pavel Koubek - Jaroslav Jelínek: Rozvoj vybraných statutárních měst Jihlava, Karlovy Vary a Mladá Boleslav. In:
Urbanismus a územní rozvoj, ročník XIV, číslo 1/2011.
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Územní plán definuje a vytváří podmínky pro řadu významných projektů
(realizovaných či uvažovaných k realizaci):
1. Obnova Císařských lázní (Lázně I)
V lázních mají vzniknout výstavní prostory, ale také městské infocentrum a další prostory ke
kulturnímu a společenskému vyžití. Tato významná kulturní památka se má přeměnit v muzeum
lázeňství. Dále by zde měl být koncertní a společenský sál, sídlo Karlovarského symfonického
orchestru. Nositelem projektu obnovy Císařských lázní je Karlovarský kraj.
2. Vřídelní ulice, proluka u Vřídla
Územní plán města řeší předmětné území jako zastavitelné. Je určeno pro výstavbu
komplexního lázeňského zařízení nejvyšší kategorie. Funkční využití je v kategorii „Specifické
území lázeňství“, t.j. jsou zde přípustné funkce – balneologické provozy, lázeňské ubytování a
stravování, lázeňská zdravotnická zařízení a doplňková zařízení kultury, veřejného stravování a
služeb. Výjimečně přípustná jsou zařízení maloobchodu a služeb, a též byty majitelů.
Umísťování zařízení pro garážování a parking (pro obsluhu tohoto území) je přípustné pouze
výjimečně - nebude-li narušovat podmínky ochrany PLZ a podmínky hlavních funkcí lokality.
Přístupové trasy k těmto garážím musí být mimo údolní polohu nábřeží Teplé. Navrhován je i
vznik nové kolonády a odpočinkové zóny, což je podmíněno změnou územního plánu města.
Ten zde určuje výstavbu lázeňského hotelového komplexu. Majitelem devadesáti procent
pozemků v této proluce je společnost Eden Group.
3. Regenerace Vřídelní kolonády
Regenerace Vřídelní kolonády je spojená s výše uvedeným projektem. Při vývěru Vřídla
dochází k enormnímu poškozování nosných konstrukcí a tím i k narušení statiky objektu. V
příštích letech tak bude nezbytné zabývat se myšlenkami na regeneraci či plnou obnovu Vřídelní
kolonády. Návrh nové kolonády by měl vzejít z architektonické soutěže na vysoké evropské
úrovni.
4. Alžbětiny lázně
Investice do rozšíření funkcí balneocentra. Alžbětiny lázně by měly rozšířit stávající produkt
klasické lázeňské procedury („městské lázně“) též o estetickou medicínu.
5. Kouzelné městečko (KOME)
Záměrem je rozšířit a přebudovat současné autobusové parkoviště jižně od Poštovního dvora a
Gejzírparku do podoby kompletního dopravního terminálu pro potřeby turistů, návštěvníků
města a lázeňských hostů. Název projektového záměru je „Dopravní terminál Lázně - Jih“.
6. Parkovací a garážovací domy v centru města
Jednotlivé stavební záměry byly navrženy urbanistickou studií. Předmětem řešení jsou
jednotlivé lokality pro výstavbu parkovacích a garážovacích domů, vesměs ovšem na velice
diskutabilních místech. Tyto záměry budou muset projít zásadní aktualizací, tak aby jejich
výstavba nepoškodila jak urbanistickou skladbu a historické lázeňské prostředí, tak i celkový
krajinný rámec lázeňského města.
7. Rekonstrukce opěrných zdí
Většina z opěrných zdí stojí za obytnými domy v centrální části lázeňského města. V mnoha
případech hrozí vážné narušení. Sanace by měla zabránit jejich destrukci.
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Dokumenty se vztahem k památkové péči
Koncepce památkové péče Karlovarského kraje 9
Pojetí koncepce směřuje k tomu, aby její publikace byla pro vlastníky i zájemce o ochranu
památek užitečnou příručkou, která by současně probouzela zájem o kulturní dědictví v celé jeho
historické šíři. Součástí je rozsáhlý přehled historického vývoje osídlení, typologie urbanismu,
stavitelství i uměleckých děl, zasazený do politických souvislostí i krajinného rámce. Autoři
usilovali o vyzdvižení specifických hodnot, neboť oblast Chebska a Karlovarska dosud do
značné míry stála stranou památkového výzkumu i péče. Záměrem bylo přispět k probuzení či
posílení zájmu obyvatel o odkaz minulosti, poukázat na výsadní specifika a podpořit zájem o
památky založený na zájmu o výnosy z cestovního ruchu.
Kraj s vědomím možností, jež památky do budoucna mohou i z hospodářského hlediska
poskytovat, v koncepci přijal mnohé náročné závazky - prezentovat památkový fond, možnosti
využití jeho potenciálu i ohrožených památek. V souvislosti s přípravou koncepce autoři podle
metodiky NPÚ vypracovali vzorová památková hodnocení pro 5 měst a pro 3 vesnice. Navrhli
také směry dalšího rozšiřování ochrany. Na základě dokončené Koncepce byl v roce 2006
zpracován Návrh na zařazení částí historických center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně do národního potenciálu pro budoucí nominace pro zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO, tedy do tzv. Indikativního seznamu České republiky. Podle obecné
struktury vycházející z Operačních směrnic k Úmluvě o ochraně světového dědictví, byla o
lokalitách zařazených jednotlivými státy do indikativního seznamu připravena pro projekt
Západočeský lázeňský trojúhelník úvodní dokumentace, která byla verifikována podpisem
ministra kultury a diplomatickou cestou předána Centru světového dědictví UNESCO v Paříži.
Dokumentace obsahuje stručný popis, zdůvodnění hodnot, informaci o existující právní ochraně
a charakteristické fotografie všech tří měst. Kompaktnost urbanistických celků a koncentrace
architektonicky hodnotných staveb je doložena plánovou přílohou, obsahující i optimální územní
rozsah potenciální světové památky.
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020 10
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020 vychází ze situace v
oblasti kultury v letech 2008 – 2012 a jejího současného stavu. Vzhledem k očekávanému vývoji
ekonomiky v České republice i v regionu, si koncepce klade za cíl udržet v následujících letech
výši finančních prostředků vkládaných do oblasti kultury na úrovni roku 2012 a jejich efektivní
využití – plnohodnotné zachování funkcí kulturních institucí i úroveň živé kultury. Současně
upozorňuje na investice nutné pro zachování minimálního rozvoje především krajských
kulturních institucí s ohledem na udržení jejich úrovně a také vzhledem k očekávanému nárůstu
návštěvnosti regionu, spojeného s iniciativami UNESCO.
Asociace evropských historických lázeňských měst (EHTTA)
Významnou snahou o integraci velkých evropských lázeňských měst je Asociace
evropských historických lázeňských měst (EHTTA – European Historical Thermal Towns
Association). Tato asociace vznikla v prosinci 2009 se záměrem mimo jiné připravit podmínky
pro ustanovení Evropské lázeňské cesty, spojující a propojující významné lázně Evropy. Ta se
má pod patronací Evropské komise zařadit mezi úspěšně fungující Evropské kulturní cesty.

9

Karel Kuča – Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji,
Karlovy Vary 2006
10
Jan Prudík, Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020, Karlovy Vary 2012
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Statut lázeňského místa 11
Vláda ČR se na svém jednání dne 29. 8. 2012 zabývala návrhem statutu lázeňského místa
Karlovy Vary. Návrh byl schválen a statut vyšel jako nařízení vlády ve Sbírce zákonů a nabývá
účinnosti 1. ledna 2013. Nařízení naplňuje lázeňský zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech. Nově je deﬁnováno vnitřní lázeňské území, které bylo rozšířeno na
pohledové horizonty údolí Teplé a zarovnáno v místě styku s obchodně-správním centrem města.
Ve vnitřním lázeňském území nelze povolovat negativní ovlivňování prostředí, rušení
lázeňského režimu, poškozování stávajících hodnot území.
CASUA s.r.o., Studie regulativů výstavby pro památkovou zónu města – stav
rozpracovanosti 12
Zpracovatelé ing.arch. O. Haman a spolupracovníci vypracovávají zásadní dokument města
z hlediska ochrany památkových hodnot, jímž je Studie regulativů výstavby pro vnitřní lázeňské
území Karlovy Vary. Studie řeší prostorovou regulaci zástavby s ohledem na hodnoty území
centra a lázeňské části města, ve statusu územně plánovacího podkladu (následně možno spustit
proces překlopení do regulačního plánu). V zásadě bylo uplatněno přesné vymezení absolutně
nezastavitelných ploch, zejména nezastavitelného veřejného prostranství, výškové zónování
úrovně zástavby a vymezení stavebních a dalších regulačních čar. Výšky jsou udávány v metrech
abs. nadmořských kót, nikoli v počtu podlaží. Regulativa jsou stanovena jasně, konkrétně,
přehledně a očekávatelně. K jednotlivým lokalitám je přistupováno individuálně, podle kritérií poloha ve městě, limity územní technické, limity území památkové, dopady na MPZ, limity
území přírodní, geomorfologické podmínky, kvalita panoramatu a kompozice.
Plán ochrany MPZ Karlovy Vary 13
V září 2013 byl pořízen pro MPZ Karlovy Vary Plán ochrany, vypracovaný Ing. arch.
Karlem Kučou podle metodiky Ministerstva kultury ČR, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2009.
Zde jsou vedle výčtu kulturních hodnot a druhů prací, u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si
předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 památkového zákona, uvedena i opatření k
zabezpečení kulturních hodnot a zamezení činnostem, které narušují hodnoty prostředí
památkové zóny jako celku. Jde o nemovitosti, na které se vztahují všechna ustanovení
vyplývající přímo ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Plán ochrany se netýká
kulturních památek, u kterých zůstává zachována povinnost vyžádat si vždy závazné stanovisko
dle ust. § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči. Jejich výčet je sice zařazen do výrokové
části Plánu ochrany, ale není předmětem schvalování. Jedná se o významný legislativní předpis,
který zbavuje vlastníky jednotlivých nemovitostí povinnosti vyžádat si k některým stavebním
úpravám nemovitostí závazné stanovisko dle ust. § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péče;
tím snižuje objem výkonu státní správy na úseku památkové péče; stanovuje opatření k ochraně
kulturních a památkových hodnot, čímž zvyšuje předvídatelnost rozhodování orgánů státní
památkové péče.
Program regenerace MPZ Karlovy Vary 14
Program regenerace MPZ Karlovy Vary představuje soubor účelově zaměřených, veřejně
prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí města Karlovy Vary
11

Statut lázeňského místa, http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=301
Studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary, CASUA spol. s r.o., Ing. arch. Oleg
Haman, Ing. Aleš Poděbrad, Praha, 09. 2012
13
Plán ochrany městské památkové zóny Karlovy Vary , Ing. arch. Karel Kuča (spolupráce Mgr. Lubomír Zeman),
Praha, září 2013.
14
Program regenerace MPZ Karlovy Vary, Mgr. Lubomír Zeman a kol., Karlovy Vary, srpen 2014
12
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s plošnou památkovou ochranou, v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České
republiky. Program napomáhá účelnému a hospodárnému vynakládání soukromých i veřejných
finančních prostředků, nalézá společné zájmy města a jednotlivých vlastníků nemovitostí na
zvelebování nejviditelnějších a nejcennějších částí města. Podmínkou je respektování
jedinečných podmínek města, jeho architektonického a urbanistického prostředí, využití objektů
ke vhodným účelům a splnění zásad státní památkové péče.
Program regenerace MPZ Karlovy Vary je zpracován formou umožňující jeho průběžnou
aktualizaci, doplňování a využití pro další koncepční dokumenty města Karlovy Vary (např.
Strategický plán města Karlovy Vary, Plán ochrany MPZ Karlovy Vary i Management Plan pro
nominaci na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO). Cílem
tohoto dlouhodobého plánování je dosáhnout soulad mezi požadavky na ochranu a regeneraci
městské památkové zóny města Karlovy Vary a zabezpečením potřebného rozvoje města, jako
města nominovaného na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Nedílnou součástí těchto dlouhodobých rozvojových plánů je tedy i péče o rozvoj cestovního
ruchu a informovanosti jak návštěvníků města, tak i jeho obyvatel.
Cíle Programu regenerace MPZ Karlovy Vary jsou následující:
1. Provést neodkladné práce na záchraně těch ohrožených objektů a souborů, které se podílejí na
památkové podstatě MPZ (jde např. o opravy střech, okapů a komínů, odstranění podmáčení a
statické zabezpečení), a nezbytné opravy technické infrastruktury.
2. Obnovovat systémy technické infrastruktury (vodohospodářské, energetické, spojové a
dopravní).
3. Systematicky podněcovat a provádět opravy, modernizace, rekonstrukce a pravidelnou
údržbu domovního a bytového fondu jednotlivých objektů i jejich souborů. Přitom zajistit
zachování památkových hodnot a využití objektů a souborů ke vhodným účelům v souladu se
zásadami státní památkové péče. Pečovat o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí,
včetně vzhledu města a jeho charakteru.
4. Provádět rekonstrukce a úpravy vnějších veřejných prostranství (ulic, náměstí, parků) včetně
jejich vybavení drobnou architekturou a zelení. V souladu se záměry rozvoje města řešit úpravu
komunikací; zřizovat dopravně zklidněné a pěší zóny.
5. Zastavit vylidňování MPZ stanovením a dodržováním nepřekročitelné hranice plochy bytů
v obytných budovách, zachováním části bytů v území pro střední třídu, sociálně slabé i
handicapované; ozdravit demografickou a sociální strukturu obyvatelstva.
6. Oživit MPZ ekologicky nezávadnými podnikatelskými i veřejnými provozy, které vytvářejí
pracovní příležitosti pro obyvatele města a jeho okolí, uspokojují potřeby obyvatel i návštěvníků
a přiměřeně využívají vhodné objekty obnovovaných památek a historických objektů.
7. Pečovat o kvalitu přírodních složek životního prostředí a jeho ekologickou stabilitu,
dodržovat limity pro zdroje škodlivin, provádět opatření k šetření energií, materiálů a vody,
zabezpečovat sběr a zneškodňování odpadu.
8. Vyvolávat a podporovat kulturní a osvětové činnosti, které podněcují zájem a ochotu
obyvatel města podílet se na jeho regeneraci; budovat informační systém o území včetně
pořízení seznamů ohrožených památek a prohlubovat znalosti o MPZ.
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Strategický postup regenerace obsahuje činnosti směřující k dosažení výše uvedených cílů s
využitím silných stránek a příležitostí a s oslabením vlivu slabých stránek a hrozeb, a také s
odhadem mimořádných událostí, které mohou podstatným způsobem regeneraci území v
plánovaném období ovlivnit. Každý z uvedených úkolů by měl být v ideálním případě podpořen
konkrétním projektem, který zajistí jeho realizaci.

Prioritní akce záchrany a obnovy
 Rašelinový pavilon Císařských lázní, Mariánskolázeňská čp. 306
 Tržní krámky, Lázeňská ulice
 dům Král anglický (bývalé Muzeum), Zámecký vrch čp. 463
 dům Telegraf, Zámecký vrch čp. 513
 Alžbětiny lázně (Lázně V)
 Goethova vyhlídka, Gogolova cesta čp. 244 (se zřízením muzea F. Fellnera
a H. Helmera a jejich staveb v Karlových Varech)
 dům Husovka (bývalá Měšťanská a obecná škola), Husovo náměstí čp. 270
 dům zahradníka Schmollova zahradnictví, Husovo náměstí čp. 455, st.p.č. 944
 tzv. Hrázděnka (bývalý skleník Schmollova zahradnictví), Husovo náměstí st.p.č. 945
 Mlýnská kolonáda, terasy a Zítkův pavilón
 Zámecká věž, zpřístupnění gotického suterénu a podzemí paláce Karla IV.
s vybudováním Skalní promenády
 obnova fasád chrámu sv. Maří Magdalény (+ statické zajištění)

Obnova vnějších prostranství
 vyhlídková cesta Goethova stezka a obnova lávky u Císařských lázní
 vyhlídková cesta v ulici Pod Jelením skokem
 vyhlídková cesta v ulici Na Vyhlídce (otevření dálkových pohledů na město)
 vyhlídková cesta Stará pražská silnice (otevření dálkových pohledů na město)
 obnova sochy Poutníka v lázeňských lesích

Oživení MPZ
 Open air galerie – fotografie významných osobností, které např. navštívili MFF
 Open air galerie – fotografie lázeňských měst, které jsou součástí nadnárodní nominace
na zápis na seznam světového přírodního dědictví UNESCO
 galerie v Zítkově pavilonu Mlýnské kolonády se stálou expozicí kopií obrazů W. Gausse
s lázeňskou tématikou
 oživení lázeňského centra pomocí "Oživlých příběhů" z historie města i významných
návštěvníků Karlových Varů
28
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Informovanost a osvěta
 oslava 700. výročí narození Karla IV. (výstava a zpřístupnění prostor spjatých s osobou
Karla IV. v Karlových Varech, vybudování středověké zahrady)
 vybudování Muzea lázeňství, expozice filmu a MFF v Karlových Varech v Císařských
lázních
 vybudování Muzea architektury a stavebních řemesel města Karlovy Vary
 velkoplošná prezentace kulturních hodnot města Karlovy Vary ve formě nástěnných
maleb na volné štíty domů
 propagace zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO ve městě i na
příjezdových komunikacích do města
 propojení nominace Slavných lázní Evropy s nominací Kulturní krajina Krušnohoří
 vybudování informačního centra na příjezdu do města s možností parkování (od Prahy i
od Chebu)
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C. 2 Konkrétní cíle II. fáze Management Planu
Z provedené SWOT analýzy vyplývá nutnost využít silné stránky a příležitosti k odstranění
či eliminaci slabých stránek a potlačení hrozeb ve vztahu k potřebám zachování OUV pomocí
účinných mechanismů Management Planu a dalších strategických dokumentů Statutárního města
Karlovy Vary. Na základě těchto analýz jsou ve II. fázi Management Planu navrhovány
konkrétní cíle pro stabilizaci a účinnou práci s nominovaným statkem.

Při seskupování podobných podnětů a navrhovaných aktivit byly
identifikované tři specifické cíle, které bude Management Plan naplňovat:
1. Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
2. Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku
3. Zajistit řízení ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
• Povýšit ohodnocení kvality území historického jádra města Karlovy Vary z památkové zóny
na památkovou rezervaci
• Vypracovat právní analýzu ochrany kulturního dědictví pro vlastníky památek, pro orgány
samosprávy i státní správy
• Iniciovat návrh na vymahatelnost práva v oblasti ochrany kulturního dědictví
• Přetransformovat Studii regulativů výstavby pro památkovou zónu města (CASUA s.r.o.) do
Regulačního plánu města
• Přetlumočit zásady památkové péče a ochrany kulturního dědictví na území nominovaného
statku tak, aby byly srozumitelné úředníkům i veřejnosti
• Vypracovat manuál ochrany technických památek
• Iniciovat finanční mechanismy na obnovu technických památek
• Zpřístupnit databáze pro práci odborných institucí (digitalizace)
Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví
• Doplňovat internetový portál, kde jsou zveřejněny informace o nadnárodní sériové nominaci
Slavných lázní Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO (databáze, mapy, projekty)
• Zpracovat vzdělávací a propagační materiály o lázeňském dědictví pro různé cílové skupiny
• Zahrnout propagaci a osvětu o ochraně kulturního dědictví na území nominovaného statku do
širokého spektra kulturních aktivit v regionu
• Zpracovat manuály pro vlastníky památek (architektonických i technických)
• Iniciovat vzdělávací projekty a spolupracovat při rozšiřování regionální výchovy na školách
Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku
• Specifikovat společnou vizi rozvoje regionu ve vztahu k „členství v klubu UNESCO“
• Vytvořit mechanismy pro výměnu informací a komunikaci mezi různými zájmy na území
nominovaného statku (vlastníci památek, úřady, odborné instituce, veřejnost)
• Vytvořit funkční organizační strukturu, složenou z místních autorit, odborníků, zástupců
místních skupin a zástupců vlastníků
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Management Plan v souladu s dalšími doporučeními vymezenými Strategickým plánem
udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary nezahrnuje tedy pouze oblast památkové
péče, ale zohledňuje široké spektrum dotčených subjektů z oblasti kultury, cestovního ruchu,
životního prostředí, dopravy, ekonomiky, občanského sektoru atd., jejichž činnost je
bezprostředně vázána na konkrétní nominovaný statek.
Město Karlovy Vary chce nadále využívat své tradičně osvědčené přirozené atraktivity k
dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Cílem je tedy nejen lepší využití vlastního historického a
kulturního potenciálu (památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní přírody, ale i
rozšíření nabídky o nová zařízení a infrastrukturu pro trávení volného času na celém území města
Karlovy Vary.
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C. 3 Hlavní úkoly II. fáze Management Planu
Hlavní úkoly Management Planu
1. Navrhnout projektové náměty (aktivity) s jejich rámcovým časovým a finančním
harmonogramem, jejichž cílem je udržení charakteru statku, jeho mimořádné univerzální
hodnoty, integrity a autenticity. Náměty navrhovat na základě analýzy rizikových faktorů a
vytyčených problémových okruhů v první fázi dokumentu. Náměty musí být v souladu se
strategickými dokumenty rozvoje města Karlovy Vary a rovněž se musí stát součástí
aktualizovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary.
2. Stabilizovat Management Plan a zajistit jeho závaznost jakožto nástroje plánování pro
městskou samosprávu.
3. Zajistit pozici Site Manager a ustanovit tým odborníků Steering Group.
4. Vytvořit elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management
Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti.
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C. 4 Projektové náměty ochrany a rozvoje statku
V kapitole je uveden přehled projektových námětů, které byly navrženy odbornými
konzultanty projektu při zpracovávání Management Planu města Karlovy Vary. Jejich cílem je
především ochrana a péče o historické centrum města Karlovy Vary.
Výchozí analýzy a podklady:
• SWOT analýza (kapitola B. 8 první fáze MP)
• Tabulka závěrů a doporučení (příloha C. 2 první fáze MP)
• Analýza rizikových faktorů (kapitola B. 6. 4 první fáze MP)
• Připravované rozvojové projekty a stavební akce v území MPZ Karlovy Vary
(kapitola B. 6)
• Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary
• Program regenerace MPZ Karlovy Vary
Aktuální krátkodobé projektové náměty (aktuální priority v rozmezí 1 – 5 let) jsou uvedeny s
jejich rámcovým časovým a finančním harmonogramem a stanou se součástí
aktualizovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary.
Níže uvedené předpokládané náklady jsou pouze orientační, jedná se o kvalifikované
odhady odborných konzultantů projektu, nikoli o přesné kalkulace projektových námětů. Je
předpokládáno upřesnění nákladů a rovněž tak termínů realizace v rámci Strategického plánu
udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary pro následující období.
Projektové náměty jsou zpracovány formou konkrétních návrhů, které vedou k omezení
nebo odstranění problémů (slabých stránek, hrozeb SWOT analýzy). Rovněž jsou zařazeny
náměty, které naopak vedou k posílení efektu již v současnosti existujících pozitivních
aspektů (silné stránky SWOT analýzy).
Projektové náměty jsou navrženy v rámci základních stavebních kamenů, které jsou
uvedeny v odstavci II.F Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví platné od 1. 2. 2005 jako významná součást Management
Planu:15
1. Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku
2. Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)
3. Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku
4. Operativní opatření v majetkoprávní oblasti
5. Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku
6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
8. Monitoring statku z hlediska uchování OUV
9. Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce
10. Další nezbytná opatření
15

Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví, verze 2008, paragraf 49. (Operational
Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention, Paris, World Heritage Centre, 2008. /
Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris: Centre du patri moi ne
mondial, 2008.) K tomu též KUČOVÁ, Věra: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009, s. 58–59.
Český překlad aktuální směrnice na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklaracedoporuceni-a-jine-oficialnidokumenty-UNESCO- 392/
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C. 4. 1. Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku
Zákonná opatření, opatření předpisová a smluvní na národní a místní úrovni zaručují
přežívání statku a jeho ochranu proti takovému vývoji a změnám, které by mohly mít negativní
dopad na mimořádnou univerzální hodnotu nebo na celistvost nebo autentičnost statku.
Signatářské státy musí zajistit úplné a účinné provádění těchto opatření. 16
Legislativní ochrana
Legislativní ochrana, která zajišťuje ochranu a uchování statku, je popsána v první fázi
dokumentu - kapitola B. 7 Právní rámec. Obsahem jsou zákonná, předpisová a smluvní opatření
na ochranu (úmluvy, zákony, nařízení, vyhlášky, plány, usnesení apod.). V rámci dalšího procesu
je nutné dokončit strukturální změny v chápání procesu ochrany statku a plně zabezpečit
legislativní oporu při ochraně statku.
Název aktivity –
námět projektu
Povýšit ochranu
historického jádra
města Karlovy Vary
z památkové zóny na
památkovou
rezervaci

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí
Rozpočet
Města

0,- Kč
návrh již připraven a
čeká na MK ČR na
schválení

2015

Město

Karlovy Vary

Karlovy Vary

a rozšířit ochranu o
terapeutickou krajinu
Přetransformovat
Studii regulativů
MPZ (CASUA s.r.o.)
do Regulačního
plánu města

Koncepce péče o
Terapeutickou
krajinu, krajinářské
aspekty území se
souborem objektů
lázeňského dědictví

Realizace Studie
střešní krajiny

16

70 000,- Kč

100 000,- Kč

100 000,- Kč

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2017

viz poznámka č. 15
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Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Město

Rozpočet
Města

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Město

Rozpočet
Města

Karlovy Vary

Karlovy Vary
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C. 4. 2. Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)
Za účelem posílení atraktivity místního prostředí bude kladen důraz na zachování hodnot
kulturního a historického dědictví lázeňského regionu prostřednictvím obnovy a rekonstrukcí
významných kulturních a historických památek. Na základě průzkumů území nominovaného
statku i nárazníkové zóny prováděných v minulých letech byl vypracován přehled regenerace
nemovitého kulturního dědictví města Karlovy Vary. Níže uvedené akce vycházejí ze
zpracovaného Programu regenerace MPZ Karlovy Vary (viz kapitola B.1 Návaznost
Management Planu na strategické dokumenty Města Karlovy Vary). Důraz je kladen na
nejohroženější skupiny nemovitého kulturního dědictví a na nejohroženější typologické skupiny
památek.
Etapizace regenerace budov je patrná z přehledné tabulky. Přesné rozvržení nákladů v
čase na obnovu bude ovšem odvislé od konkrétních plánů a možností vlastníků Mezi akce
regenerace tohoto programu jsou zařazeny v jednotlivých etapách zejména tyto akce:






neodkladná záchrana ohrožených objektů a souborů
nedokončené dlouho rozpracované rekonstrukce a opravy:
objekty v rekonstrukci
objekty, kde je rekonstrukce v přípravě
objekty vyžadující transformaci průčelí (tvrdé omítky, obklady soklů a u oken, nátěry,
nevhodná okna apod.)
 objekty navrhované k celkové revitalizaci
 doporučená zástavba proluk
 obnova vnějších prostranství (veřejná prostranství, zeleň, komunikace, drobná
architektura, informační systémy, technická infrastruktura, veřejné osvětlení ap.)
informovanost a osvěta
Výběr prioritních akcí záchrany a obnovy nemovitého kulturního dědictví podle územního
plánu Karlovy Vary
Obnova Císařských lázní (Lázně I)
Popis:
Okázalá budova v historizujícím stylu francouzské neorenesance byla v letech 1893–1895, podle
plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Císařské lázně jsou
symbolem zlatého věku Karlových Varů a patří k největším a umělecky nejbohatším lázeňským
domům v Karlových Varech. Dispozice lázeňského provozu v karlovarských Císařských lázních
je však naprosto jedinečná. K lázeňské budově je podzemní chodbou připojen objekt
„Rašelinového pavilonu“ pro přípravu rašeliny ke koupelím. Systém rozvozu rašeliny do
lázeňských koupelen byl zcela technicky výjimečný a v roce 1895, kdy byla budova Císařských
lázní uvedena do provozu, neměl v Evropě obdoby.
Objekt Císařských lázní v Karlových Varech, od roku 1918 nazývaných Lázně I, byl využíván k
balneologickým účelům až do počátku 90. let 20. století. Následně bylo v reprezentačních
prostorech Zanderova sálu provozováno kasino. V roce 1994 byla budova uzavřena. V roce 2008
byl objekt Císařských lázní převeden z majetku Města Karlovy Vary do majetku Karlovarského
kraje. Vzhledem k mimořádné historické hodnotě budovy, byly Císařské lázně prohlášeny v roce
2010 Národní kulturní památkou.
Řešení:
V roce 2009 rozhodl vlastník objektu, Karlovarský kraj o obnově Císařských lázní a jejich
využití. Stěžejním programem v obnoveném objektu budou dvě muzejní expozice – „Historie
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světového, evropského, českého a regionálního lázeňství. Druhá expozice bude mapovat historii
Karlovarského filmového festivalu v kontextu Československé, České a světové kinematografie.
V obnovených Císařských lázních bude mít rovněž sídlo Karlovarský symfonický orchestr a
infocentrum. Pro obnovu Císařských lázní je již zpracován projekt, který řeší zásadní stavební i
restaurátorské práce. Z dotačního titulu „Program záchrany architektonického dědictví“
Ministerstva kultury České republiky je postupně opravována střecha objektu a další nutné práce,
tak aby nedocházelo k dalším škodám na objektu, než bude vlastník – Karlovarský kraj,
disponovat dostatečně vysokou finanční částkou na celkovou obnovu objektu.
název aktivity –
námět projektu

předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Císařské lázně
Karlovy Vary –
celková obnova
objektu

800 000 000,Kč

Císařské lázně
Karlovy Vary –
záchranné práce

Ročně 700 000
– 1 200 000,- Kč
(PZAD)

termín
realizace

investor/spolupráce

finanční krytí

2016 – 2018

Karlovarský kraj /
Město Karlovy Vary,
Ministerstvo kultury
České republiky

2014 - 2016

Karlovarský kraj /
Ministerstvo kultury

Rozpočet
Karlovarského
kraje, Státní
rozpočet, Dotace
EU
Státní rozpočet –
Ministerstvo
kultury České
republiky,
Karlovarský kraj

Proluka ve Vřídelní ulici, v bezprostředním sousedství Chrámu sv. Maří Magdalény
Popis:
Nezastavěné stavební parcely po neuvážených demolicích z 60. – 80. let 20. století, v sousedství
dvou dominant Karlových Varů, Vřídelní kolonády a barokního kostela sv. Maří Magdalény,
národní kulturní památky, jsou stavebně nevyužívány téměř 30 let. Na místě zbořených domů
měl podle původního projektu vyrůst moderní komplex lázeňského sanatoria Fontána. Jeho
stavbu ale provázely problémy s divokými vývěry termální vody, byla proto odložena. Na konci
osmdesátých let pozemky získal od státu soukromý vlastník, který znovu začal uvažovat o stavbě
luxusního lázeňského hotelu. K realizaci doposud nedošlo, v jednání je změna projektu na
proporčně i architektonicky přijatelné řešení. Po dohodě s vlastníkem pozemků upravilo Město
Karlovy Vary v roce 2014 místo na příjemný parčík.
Řešení:
Územní plán města řeší předmětné území jako zastavitelné. Je určeno pro výstavbu komplexního
lázeňského zařízení nejvyšší kategorie. Funkční využití je v kategorii „Specifické území
lázeňství“, tzn., že jsou zde přípustné funkce – balneologické provozy, lázeňské ubytování a
stravování, lázeňská zdravotnická zařízení a doplňková zařízení kultury, veřejného stravování a
služeb. Výjimečně přípustná jsou zařízení maloobchodu a služeb, a též byty majitelů.
Umísťování zařízení pro garážování a parking (pro obsluhu tohoto území) je přípustné pouze
výjimečně - nebude-li narušovat podmínky ochranného Pásma léčebného zdroje, Městské
památkové zóny a podmínky hlavních funkcí lokality. Přístupové trasy k těmto garážím musí být
mimo údolní polohu nábřeží řeky Teplé. Navrhován je i vznik nové kolonády a odpočinkové
zóny, což by bylo podmíněno změnou územního plánu města. Ten zde určuje výstavbu
lázeňského hotelového komplexu. Majitelem devadesáti procent pozemků v této proluce je
společnost Eden Group. V případě realizace hotelového komplexu bude preferována stavba
hmotově i architektonicky odpovídající centrálnímu území světových lázní.
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název aktivity – námět
projektu
Zástavba proluky ve
Vřídelní ulici – u
kostela sv. Maří
Magdalény

předpokládané
náklady – hrubý
odhad
900 000 000,- Kč

termín realizace

investor/spolupráce

Předpoklad po
roce 2020

Eden Group /
Město Karlovy
Vary

finanční krytí

Privátní sféra

Regenerace Vřídelní kolonády
Popis:
Vřídelní kolonáda byla vždy v průběhu staletí – ať byla postavena v jakémkoli stavebním slohu,
jedním z charakteristických symbolů lázeňského města Karlovy Vary. Dnešní kolonáda byla
vybudována v letech 1969 – 1975. Nahradila „provizorní“ dřevěnou stavbu, která stála
v prostoru Vřídla od roku 1947 do roku 1969. Vřídelní kolonáda kryje 72° horký pramen,
tryskající do výšky až 12 m. Kolonáda neslouží pouze jako krytý a temperovaný prostor pro
podávání pitných kúr či odpočinek pacientů. Z hlediska balneotechnického představuje
především uzlový bod rozvodů vřídelní vody a provozní středisko Správy pramenů a kolonád.
Výstavbu současné i dřívějších kolonád vždy provázely problémy s vývěry a usměrňováním
Vřídelních pramenů, jejichž soli i v současnosti nepříznivě ovlivňují stavbu a zkracují její
životnost. Dochází tak k enormnímu poškozování nosných konstrukcí a tím i k narušení statiky
objektu.
Řešení:
V příštích letech bude nezbytné zabývat se myšlenkou budoucnosti stávající kolonádní stavby
kryjící Vřídlo. Současné vedení města zvažuje dvě varianty, které vyplynuly z posouzení stavu
stavby odborníky. Jednou z možností je regenerace současné kolonády, která je stavebně
kombinací oceli, betonu, skla a mramoru. Druhou variantou je demolice současné stavby a
výstavba kolonády nové. Pokud by vedení města přistoupilo v dohledné době k realizaci 2.
varianty – k výstavbě nové Vřídelní kolonády, měl by návrh a realizace novostavby vzejít
z architektonické soutěže na nejvyšší evropské úrovni. Obě navrhované varianty mají své
zastánce, momentálně však převažuje názor pro zachování současné kolonády, její nutnou
revitalizaci a zachování do vypršení životnosti stavby, odhadované do roku 2040.
název aktivity – námět
projektu

předpokládané
náklady – hrubý
odhad

termín
realizace

investor/spolupráce

finanční krytí

Revitalizace Vřídelní
kolonády

40 000 000,- Kč

2017 - 2018

Město Karlovy Vary
/ Privátní sféra

Město Karlovy
Vary / Dotační
prostředky EU

Výstavba nové Vřídelní
kolonády (v současné
době nereálné)

Předpokládané
náklady nelze
odhadnout

2035 - 2045
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Město Karlovy Vary
/ Privátní sféra,
Sdružení léčebných
lázní

Město Karlovy
Vary / Státní
rozpočet –
Ministerstvo
zdravotnictví
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Revitalizace Alžbětiných lázní (Lázně V)
Popis:
Alžbětiny lázně byly otevřeny v roce 1906, pojmenovány jsou po manželce císaře Františka
Josefa I. Alžbětě, zvané Sissi. Budova připomínající zámek je umístěna do parku ve
francouzském stylu s fontánou a alejí – dnešních Smetanových sadů. Na počátku 20. století se v
nově otevřených lázních poskytovalo až 2000 procedur denně. V současné době slouží Alžbětiny
lázně stále svému účelu, tradiční karlovarské léčbě. Technický stav této výjimečné stavby
mimořádné historické a kulturně společenské hodnoty není dobrý. Z tohoto konstatování
vyplývá, že je nutné zahájit v co nejbližší době revitalizaci objektu, který je kulturní památkou.
Vlastníkem objektu je Město Karlovy Vary, Alžbětiny lázně jsou akciovou společností.
Řešení:
Po mnoha jednáních vlastníka objektu s odborníky na balneologii, stavebnictví, ekonomiku i
marketing bylo o budoucnosti Alžbětiných lázní rozhodnuto velmi pozitivně. I nadále bude tento
jedinečný objekt poskytovat tradiční lázeňské procedury, které budou navíc rozšířeny o relaxační
část se slunečními lázněmi v atriu budovy. Pro zlepšení ekonomických parametrů, budou
v Alžbětiných lázních vybudovány ubytovací kapacity, částečně v podkroví objektu, částečně ve
vilovém objektu, který nahradí současné technické zázemí lázní. Nové uspořádání komplexu
bude respektovat charakter místa a bude šetrné k prostředí. Celý záměr je pojat velkoryse jako
„Veřejný chrám zdraví“, který bude k dispozici nejen lázeňským hostům, ale také turistům i
široké veřejnosti. Jedná se tedy nejen o revitalizaci památkově chráněné historické lázeňské
budovy, ale o koncepční oživení a kultivaci celého širšího území. V současné době jedná vedení
města o vstupu strategických partnerů do projektu. Hlavním cílem obnovy Alžbětiných lázní je
zachování původní funkce objektu a jejích památkových hodnot.
název aktivity – námět
projektu

předpokládané
náklady – hrubý
odhad

termín
realizace

investor/spolupráce

Revitalizace
Alžbětiných lázní

350 000 000,- Kč

2018 - 2020

Město Karlovy Vary /
Strategičtí partneři –
privátní sféra

finanční krytí
Město Karlovy
Vary / EU,
Privátní sféra

Rekonstrukce opěrných zdí
Popis:
Velká část lázeňského území i přilehlé rezidenční lokality města Karlovy Vary jsou situovány
v hlubokém údolí řeky Teplé. Během staletí se město rozrostlo do přilehlých svahů a strání.
Výstavba města a zakládání staveb ve složitém terénu s sebou neslo mnoho úskalí. Jedním z nich
byla nutnost budování opěrných zdí, tak aby stavby budované ve svazích byly staticky zajištěny.
Proto většina opěrných zdí stojí za obytnými domy v centrální části lázeňského města. Jenom
v samotném městě jsou opěrné zdi na osmdesáti kilometrech, dalších pětadvacet kilometrů
zabírají zdi v lázeňských lesích. Sanace a mnohdy stavba nových opěrných zdí jsou finančně
velmi náročné, navíc s dalšími finančními prostředky je nutné počítat i na údržbu. Přesto, že
město každoročně vynakládá mnoho milionů korun na sanaci, stále na mnoha místech hrozí
statické narušení domů z důvodu sesuvu opěrných zdí.
Řešení:
Město Karlovy Vary pracuje na pasportu, který má stav opěrných zdí zmapovat. Přednost mají
samozřejmě opěrné zdi v havarijním stavu. Některé stačí sanovat zpevněním a novým
spárováním, jiné musí být kompletně rozebrány a vystaveny znovu. Na některých místech
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dochází k sesuvu zdí, v některých případech i k rozpadu původně použitého kamene, proto jsou
sanace na mnoha místech (také z důvodu špatné dostupnosti v terénu) velmi finančně i stavebně
náročné. Na mnoha místech, která nejsou pohledově příliš exponovaná, budou kamenné opěrné
zdi nahrazeny betonovými, některé z nich budou obloženy kamenem. Toto řešení je nezbytné
především na komunikacích, kde se v průběhu posledních let projevil negativní vliv zvýšené
automobilové dopravy. Problémem jsou také opěrné zídky, které zajišťují lesní cesty a
promenády. V současné době je složitým problémem vyhledat odborníky, kteří umí stavět suché
zídky, tak jak to uměli naši předkové. Vedení města usiluje, pro urychlení řešení problému
opěrných zdí, o získání finančních prostředků z různých dotačních titulů, především z prostředků
EU.
Název aktivity –
námět projektu
Sanace a údržba
opěrných zdí ve
městě
Sanace a údržba
opěrných zdí ve
městě
Sanace a údržba
opěrných zdí ve
městě
Sanace a údržba
opěrných zdí ve
městě

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/spolupráce

Finanční krytí

10 000 000,- Kč

2012

Město Karlovy
Vary / ROP
Severozápad

Město Karlovy
Vary /EU

Město Karlovy
Vary / ROP
Severozápad

Město Karlovy
Vary /EU

Město Karlovy
Vary / ROP
Severozápad

Město Karlovy
Vary /EU

Město Karlovy
Vary / ROP
Severozápad

Město Karlovy
Vary /EU

13 000 000,- Kč

2013

14 000 000,- Kč

80 000 000,- Kč

2014

2015 - 2020

Výběr prioritních akcí záchrany a obnovy nemovitého kulturního dědictví Programu
regenerace MPZ Karlovy Vary
Název aktivity –
námět projektu
Rašelinový pavilon
Císařských lázní,
Mariánskolázeňská
čp. 306

Předpokládané
náklady – hrubý odhad
12 000 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary
/ Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Soukromý vlastník

Soukromý
vlastník

Soukromý vlastník

Soukromý
vlastník

Tržní krámky,
Lázeňská ulice

22 000 000,- Kč

2015 - 2017

dům Král anglický
(bývalé Muzeum),
Zámecký vrch čp.
463

25 000 000,- Kč

2015 - 2017

dům Telegraf,
Zámecký vrch čp.
513

8 000 000,- Kč

2015 - 2017
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Goethova vyhlídka
čp. 244 (se zřízením
muzea F. Fellnera a
H. Helmera a jejich
staveb v Karlových
Varech)
dům Husovka
(bývalá Měšťanská a
obecná škola),
Husovo náměstí
čp. 270
dům zahradníka
Schmollova
zahradnictví, Husovo
náměstí čp. 455,
st.p.č. 944
tzv. Hrázděnka
(bývalý skleník
Schmollova
zahradnictví),
Husovo náměstí
st.p.č. 945
Mlýnská kolonáda,
terasy a Zítkův
pavilón

Město
Karlovy Vary
/ strategický
investor

Rozpočet
Města
Karlovy Vary,
strategický
investor

11 000 000,- Kč

2015 - 2017

23 000 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

3 500 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

3 000 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

22 000 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary
Rozpočet
Města
Karlovy Vary,
strategický
investor

Zámecká věž,
zpřístupnění
gotického suterénu a
podzemí paláce
Karla IV.
s vybudováním
Skalní promenády

20 000 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary
/ strategický
investor

obnova fasád chrámu
sv. Maří Magdalény
(+ statické zajištění)

13 000 000,- Kč

2015 - 2018

Církev
/ Město
Karlovy Vary

církev

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí
Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Výběr regenerace vnějších, veřejných prostranství
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

vyhlídková cesta
Goethova stezka a
obnova lávky u
Císařských lázní

17 000 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

vyhlídková cesta v
ulici Pod Jelením
skokem

1 000 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

vyhlídková cesta v
ulici Na Vyhlídce
(otevření dálkových
pohledů na město)

1 500 000,- Kč
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vyhlídková cesta
Stará pražská silnice
(otevření dálkových
pohledů na město)

600 000,- Kč

2015 - 2018

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

obnova sochy
Poutníka v
lázeňských lesích

300 000,- Kč

2015 - 2018

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

500 000,- Kč

2015 - 2018

Karlovarský kraj

Karlovarský
kraj

Luční vrch,
terasová zahrada
před ředitelstvím
Muzea Karlovy
Vary, st.p.č. 1083

C. 4. 3. Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku
Negativní dopady některých komerčních i nekomerčních aktivit na památkovou podstatu
historického jádra, tlak investorů na umísťování investičních kapacit do historického jádra v
rozporu s charakterem a hodnotou dotčených historických objektů, výrazný úbytek veřejných
nezastavitelných ploch, zneužívání veřejných prostor pro nevhodné akce. Záměrné podporovaní
špatného stavebně technického stavu některých objektů vedoucí k rychlé degradaci jejich
stavební podstaty a posléze k neadekvátní rasantní rekonstrukci. Nedostatečná prestiž památkové
péče jako oboru u odborné i laické veřejnosti (viz SWOT analýza).
Název aktivity –
námět projektu
Vypracovat právní
analýzu a přehledné
zásady ochrany
kulturního dědictví
pro vlastníky
památek, pro orgány
samosprávy i státní
správy

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

50 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

2015 - 2016

Město
Karlovy Vary
/ Karlovarský kraj

Město
Karlovy Vary
/ Karlovarský kraj

Finanční krytí

Rozpočet
Města
Karlovy Vary
/ Karlovarský
kraj

Rozpočet
Města
Karlovy Vary
/ Karlovarský
kraj

Manuál ochrany
technických památek
lázeňského dědictví

80 000,- Kč

2015 - 2016

Vypracovat regulaci
reklamy a
reklamních ploch

80 000,- Kč

2015 - 2016

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Vypracovat regulaci
předzahrádek v MPZ

80 000,- Kč

2015 - 2016

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary
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C. 4. 4. Operativní opatření v majetkoprávní oblasti
Příprava a provádění potřebných opatření v majetkoprávní oblasti je dlouhodobý proces
vyžadující souhlas všech dotčených subjektů, zejména v otázce majetkoprávních vztahů. Návrh
řeší změny v majetkoprávní oblasti, které by znamenaly záchranu památkových hodnot a
zároveň i přínos kulturních hodnot na území MPZ Karlovy Vary.
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Vykoupení budovy
bývalé stáčírny
minerálních vod a
solivárny v Horově
ulici k vybudování
víceúčelového
kulturního stánku

dle podmínek v rámci
vyjednávání odkupu

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

C. 4. 5. Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku
Formulace potřebných materiálů a projektů ke zlepšení využívání statku nebo žádoucí
změny využívání atd.; návrh využití pro chybějící funkce (návštěvnické centrum, přednáškový
nebo víceúčelový sál, studijní depozitář, tematická knihovna k tématu světového dědictví atd.).
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Vybudování Muzea
lázeňství a MFF v
Císařských lázních

V rámci rozpočtu na
obnovu Císařských
lázní

2018

Karlovarský kraj

Karlovarský
kraj

Vybudování Muzea
architektury a
stavebních řemesel
města Karlovy Vary

25 000 000,- Kč

2018

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Karlovarský kraj
/ Město
Karlovy Vary

Karlovarský
kraj /
Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Vybudování
studijního a
badatelského centra
lázeňského dědictví
v Císařských lázních

V rámci rozpočtu na
obnovu Císařských
lázní

2018
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C. 4. 6. 1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Modernizace návštěvnického centra a přilehlého parkoviště; návrh redukce a modernizace
některých zařízení; návrh prezentace památky nebo některých částí památky; návrh vytvoření tematické
expozice v některém vhodném objektu; návrhy neinvestičních aktivit, přípravy propagačních a
prezentačních materiálů;
Název aktivity –
námět projektu
Vybudování
expozice
technického provozu
v Rašelinovém
pavilonu Císařských
lázních

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

1 700 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Karlovarský
kraj / Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Vybudování
Lázeňské cesty
Karlovarského kraje

50 000,- Kč

2015

Karlovarský kraj
/ Město
Karlovy Vary

Oživení lázeňského
centra pomocí
"Oživlých příběhů" z
historie města i
významných
návštěvníků
Karlových Varů

200 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

2016

Město
Karlovy Vary,
Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Karlovy Vary,
Karlovarský
kraj

2016

Město
Karlovy Vary,
Montecatini Terme

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary,
Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Karlovy Vary,
Karlovarský
kraj

Oslavy k 700. výročí
narození Karla IV.
s výstavou a
prezentací

15 000 000,- Kč

Česko-italská
výstava o společných
kořenech lázní v
Karlových Varech a
Montecatini Terme v
době Karla IV.

90 000,- Kč (v rámci
rozpočtu oslav výročí
narození Karla IV.)

propojení nominace
Slavných lázní
Evropy s nominací
Kulturní krajina
Krušnohoří

80 000,- Kč
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C. 4. 6. 2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
Aktualizace webových stránek; tvorba lokálních didaktických programů; zlepšení
jazykové vybavenosti personálu.
Název aktivity –
námět projektu
Databáze lázeňského
dědictví a kulturních
hodnot na území
MPZ Karlovy Vary
pro práci odborných
institucí i úřadů
(digitalizace)
Vypracování
příručky s
pracovními listy o
lázních a lázeňském
dědictví pro základní
a střední školy

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

50 000,- Kč

30 000,- Kč

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2016

Město
Karlovy Vary
/ Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Karlovy Vary
/ Karlovarský
kraj

2016

Město
Karlovy Vary
/ Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Karlovy Vary
/ Karlovarský
kraj

C. 4. 7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
Řešení dopravy v širším okolí, příjezdové trasy, odstavná parkoviště, pěší trasy,
rozptylové plochy, poloha zázemí, formulace požadavků na zlepšení situace v oblasti dopravy;
projekty pro specifickou dopravu v rámci statku (zvláštní linky, doprava kočárem, individuální
zápůjčky bicyklů apod.) jako forma dopravy ohleduplné k hodnotám statku.
Výstavba dopravního areálu - Jih (Kouzelné městečko - KOME)
Popis:
Automobilová doprava je v lázeňském městě Karlovy Vary dlouholetým problémem, jehož
uspokojivé řešení je velmi složité. Problém spočívá především ve tvaru krajiny, v níž je položeno
exponované lázeňské území. Poměrně hlubokého údolí, jímž protéká říčka Teplá, komplikuje
nejen dopravu autobusovou i osobní v pohybu, ale i dopravu v klidu. Rezidenti, lázeňští hosté
přijíždějící svými osobními dopravními prostředky stejně jako turisté, řeší permanentní problém
s parkováním v lázeňském území případně i na širším území památkově chráněném.
V současnosti částečně řeší tento letitý problém několik menších zpoplatněných parkovišť nebo
parkovacích míst hotelů a lázeňských sanatorií. Autobusům, které do lázeňského města přivážejí
turisty je vyhrazeno parkoviště v prostoru nazývaném Kouzelné městečko, ležícím v jižní části
města v bezprostřední blízkosti komunikace, která přivádí do Karlových Varů automobilovou
dopravu ze směru od Plzně. Kapacita i služby poskytované přijíždějícím turistům jsou však zcela
nedostatečné.
Řešení:
Smyslem náročného projektu je zvýšení kvality obsluhy návštěvníků města, a to od prvé chvíle
jejich pobytu. Jde především o přebudování současného autobusového parkoviště „Kouzelné
městečko“, které je v majetku města a pronajaté soukromému provozovateli, do podoby
komplexního dopravního terminálu pro potřeby turistů, návštěvníků města a lázeňských hostů –
„Dopravní terminál Lázně – Jih“.
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Realizace projektu zajistí následující funkce:
 navýší kapacitu lázeňského dopravního terminálu
 plošně rozšíří areál, včetně rekonstrukce sjezdu z hlavní komunikace a opravu mostu
 vymezí samostatný prostor pro turistické autobusy – parking a technický servis
 parkovací dům pro turisty
 infocentrum
 objekt služeb
 občerstvení, fast food
 vyšší úroveň stravování - restaurace
 prodejny
 stanice Městské hromadné dopravy, Pendl bus
Název aktivity – námět
projektu
Výstavba dopravního
areálu - Jih (Kouzelné
městečko - KOME)

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

Investor/spolupráce

Finanční krytí

100 000 000,- Kč

2016 - 2020

Město Karlovy Vary
/ privátní sféra

Město Karlovy
Vary / EU,
Privátní sféra

Řešení dopravní situace v centru města – doprava v klidu - Parkovací a garážovací domy
Popis:
Na celém území města Karlovy Vary je z důvodu mohutného zvýšení počtu vozidel pociťován
nedostatek parkovišť pro osobní automobily. Počet parkovacích míst je schopen ve většině
lokalit uspokojit poptávku po parkování jen částečně. V blízké budoucnosti však budou stávající
parkovací kapacity z důvodu očekávaného nárůstu návštěvnosti zcela nedostatečné a bude třeba
vytvořit nová parkovací místa. Současná kapacita v centru města je cca 4 000 parkovacích míst,
přičemž město vlastní cca 70% parkovacích ploch.
Snahou města je parkování v centru regulovat pomocí ekonomických nástrojů (parkovací
automaty) a nástrojů administrativních (parkovací karty) tak, aby možnost parkování měli
především občané trvale bydlící v centru a místní podnikatelé. Současně chce město vytvořit
podmínky pro parkování ostatní řidičů, i když v omezené míře. Tato snaha je však pro
budoucnost nedostačující.
Řešení:
Zásadní změnou v přístupu k problému parkování je rozhodnutí, že město bude podporovat
výstavbu parkovacích domů, což je jediná cesta, jak v centru města zvýšit počet parkovacích
míst. Jednotlivé záměry pro výstavbu byly navrženy v urbanistické studii. Předmětem řešení jsou
předběžně navrhované lokality pro výstavbu parkovacích a garážovacích domů (uvažováno je o
výstavbě pěti objektů). Výběr lokalit bude ještě odpovědně posuzován, tak aby jejich výstavba
nepoškodila jak urbanistickou skladbu a historické lázeňské prostředí, tak i celkový krajinný
rámec lázeňského města. Teprve poté přichází v úvahu vlastní projektová příprava a realizace
konkrétních staveb. Současně se stavbou parkovacích a garážovacích domů bude také postupně
regulován vjezd do vnitřního lázeňského území.
Celý poměrně rozsáhlý a finančně náročný záměr je nazván „Systém řešení dopravy v klidu a
regulace dopravy ve vnitřním lázeňském území města Karlovy Vary“.
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Název aktivity –
námět projektu
Výstavba
pěti parkovacích
a garážových domů

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/spolupráce

700 000 000,- Kč

2016 - 2020

Privátní sféra / Město
Karlovy Vary

Finanční krytí
Privátní sféra,
EU

C. 4. 8. Monitoring statku z hlediska uchování OUV
Potřebná praxe a stanovení cílů ve vztahu k OUV a monitoringu statku.
Název aktivity –
námět projektu
Vytvořit komplexní
manuál monitorování
celého území MPZ,
zkompletizovat
referenční podklady

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

30 000,- Kč

C. 4. 9. Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce
Chybějící odborné a vědecko-výzkumné dokumenty k prohloubení znalostí a rozšíření
informačních zdrojů o hodnotách statku.
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Vybudování Centra
dokumentace
lázeňského dědictví
v Císařských lázních

V rámci obnovy
Císařských lázní

Vypracování studie
"Koncepce péče o
Terapeutickou
krajinu, krajinářské
aspekty území se
souborem
historických budov
lázeňského dědictví"
Vypracování studie
"Střešní krajina v
MPZ Karlovy Vary"
Odborný workshop
"Lázeňské dědictví architektura lázní a
provozní lázeňské
stavby, jako
nejvýznamnější
součást lázeňských
míst"

100 000,- Kč

100 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Karlovarský kraj,
Město
Karlovy Vary,
NPÚ, MK ČR

Karlovarský
kraj, Rozpočet
Města
Karlovy Vary

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

2016

Město
Karlovy Vary,
Karlovarský kraj,
NPÚ, MK ČR

Rozpočet
Města
Karlovy Vary,
Karlovarský
kraj

400 000,- Kč
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C. 4. 10. Další nezbytná opatření
Název aktivity –
námět projektu
Open air galerie –
fotografie
významných
osobností, které
např. navštívili MFF

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

250 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary,
Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Karlovy Vary,
Karlovarský
kraj
Rozpočet
Města
Karlovy Vary,
Karlovarský
kraj,
Great Spas of
Europe

Open air galerie –
fotografie
lázeňských měst,
které jsou součástí
nadnárodní
nominace na zápis na
seznam světového
přírodního dědictví

150 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary,
Karlovarský kraj,
další města
sdružení Great Spas
of Europe

Galerie v Zítkově
pavilonu Mlýnské
kolonády se stálou
expozicí kopií
obrazů W. Gausse
s lázeňskou
tématikou

120 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

vybudování
středověké zahrady z
doby Karla IV. v
Karlových Varech

70 000,- Kč

2016

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

900 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

600 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

V rámci obnovy
Císařských lázní

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

1 500 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

velkoplošná
prezentace
kulturních hodnot
města Karlovy Vary
ve formě nástěnných
maleb na volné štíty
domů
propagace nominace
zápisu na Seznam
světového kulturního
dědictví UNESCO
ve městě i na
příjezdových
komunikacích do
města
vybudování
informačního centra
na příjezdu do města
s možností parkování
(od Prahy i Chebu)
vybudování
jednotného
informačního a
naváděcího systému
v MPZ Karlovy Vary
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Realizace
odpovídajícího
městského mobiliáře
v MPZ

10 000 000,- Kč

2015 - 2018

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary

Dokumentace
stavebního archivu
MM Karlovy Vary a
zpracování
generálního
inventáře

tabulkové místo pro
1 pracovníka

2015 - 2018

Město
Karlovy Vary

Rozpočet
Města
Karlovy Vary
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C. 5 Stabilizace a závaznost Management Planu
Management Plan byl zpracován na období let 2015-2020 a časově se dělí na:
- krátkodobý plán pro roky 2015-2018
- střednědobý plán pro roky 2019–2020
Krátkodobý plán časově koinciduje s obdobím předcházejícím podání žádosti o zápis statku na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a s obdobím evaluace, a zahrnuje i
některé projekty s jejich realizací se v tomto období již počítá.
Střednědobý plán pak zahrnuje další projekty navrhované s cílem zachovat a zlepšit hodnoty
statku s tím, že pro jejich financování bude možné využít i dotační tituly Evropské unie pro
programové období 2014–2020 a dotační tituly České republiky i na národní a regionální úrovni,
jejichž konkrétní rozsah v době zpracování Management Planu nemohl být ještě znám.
Podle aktuálního stavu příprav a realizace projektů a související obnovy jednotlivých komponent
statku bude Management Plan průběžně aktualizován na základě rozhodnutí pracovní skupiny. Je
to otevřený dokument, který bude reagovat na aktuální potřeby, vždy s důrazem na zachování
jedinečné světové hodnoty statku.
Dosažení úspěšného naplňování uvedených cílů Management Planu bude vyžadovat kontinuální
zapojení a úsilí kompletního spektra partnerů, kteří jsou odpovědni za řízení památky na místní,
regionální i národní úrovni. Pro úspěch tohoto Management Planu bude základním
předpokladem pečlivá koordinace partnerů. Schválení Management Planu bude provedeno
Radou města Karlovy Vary a usnesením Zastupitelstva města Karlovy Vary jako součást
Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary. Zároveň bude
jmenována Steering Group a ustanovena pozice Site Managera.

C. 6 Schválení Management Planu samosprávou města
Stabilizace Management Planu a zajištění jeho závaznosti jakožto nástroje plánování pro
městskou samosprávu bude realizováno prostřednictvím schválení Rady města Karlovy Vary a
usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary (v první polovině roku 2015) jako součást
Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary. Více informací o
postupu a způsobu realizace právního ukotvení a schválení Management Planu viz Management
Plan I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy, 2012.
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C. 7 Jmenování řídící skupiny (Steering Group), obsazení
pozice správce statku (Site Manager)
C. 7. 1 Steering Group
V každém z komponent nominovaného statku bude zřízena Řídící skupina - Steering Group. Ta
bude mít statut pracovní komise, poradního orgánu Rady města Karlovy Vary. Steering Group
bude zřízena Radou města Karlovy Vary ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
územní odborné pracovištěm v Lokti, a jejími členy budou zástupci města Karlovy Vary,
zástupci významných vlastníků památkových objektů na území statku, zástupci orgánů veřejné
správy (zejména památkové péče, územního plánování a ochrany přírody), zástupci veřejnosti
(včetně neziskových organizací). Členy Steering Group budou i odborníci připravující I. a II. fázi
Management Planu.
Stálí členové Steering Group:
1. Primátor města Karlovy Vary
2. Náměstek primátora s gescí pro kulturu a cestovní ruch
3. Pracovník Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště Praha, referát památek
s mezinárodním statusem
4. Pracovník Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Lokti, oddělení
památkových průzkumů a monitoringu památek světového dědictví
5. Pracovník odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary – vedoucí odboru
6. Pracovník odboru územního plánování Magistrátu města Karlovy Vary
7. Pracovník oddělení strategického rozvoje Magistrátu města Karlovy Vary
8. Pracovník odboru kultury Magistrátu města Karlovy Vary - vedoucí odboru kultury
9. Pracovník Informačního centra města Karlovy Vary
10. Pracovník ochrany přírodních léčivých zdrojů
11. Odborníci připravující I. a II. fázi Management Planu
Hlavní náplní činnosti Steering Group budou:
• konzultace a aktualizace Management Planu v rámci pravidelných porad (1 x měsíčně, v
případě potřeby častěji dle návrhu správců statku, Site Managera popř. členů Steering Group)
• spolupráce se Site Managerem při zajišťování managementu projektů stanovených
Management Plan (příprava, implementace, kontrola, vyhodnocení)
• prostřednictvím Site Managera předkládá Steering Group podněty příslušným orgánům státní
správy
• spolupráce při prezentaci a osvětě chráněného statku světového dědictví
• spolupráce na realizaci Monitorovací zprávy (připomínkování)
C. 7. 2 Site Manager
Site Manager je jmenovaná odpovědná osoba pověřená dohledem nad naplňováním a aktualizací
Management Planu. Site Manager jako kontaktní osoba Management Planu musí být v dispozici
přímo v místě – chráněném statku světového dědictví. V návaznosti na zodpovědnost k lokalitě
bude manažerem statku - Site Manager - vrcholný zástupce města - v tomto případě primátor
města Karlovy Vary, nebo jím pověřený pracovník. Funkce manažera statku je čestná.
V rámci své činnosti zajišťuje Site Manager koordinaci péče o historické dědictví, o jeho obnovu
a prezentaci. Svou osobou reprezentuje a zastupuje zájmy Světového dědictví, mělo by se tedy
jednat o obecně respektovanou osobnost. Site Manager musí mít dlouhodobý přehled o situaci v
památkové péči, ochraně životního prostředí, kultuře, cestovním ruchu a vnějších vztazích místa.
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Zároveň je nutné, aby byl vybaven patřičnými rozhodovacími kompetencemi minimálně na
úrovni místní samosprávy, byl schopným projektovým manažerem (od plánování projektů, přes
jejich finanční zabezpečení až po úspěšnou realizaci a propagaci). Zároveň musí plnit aktuální
úkoly nad standardní rámec vymezených povinností, které vzniknou při mimořádných situacích
(např. přírodní katastrofy, ohrožení statku aj.).
V současné době vykonává funkci„Site Manager“ pro Statutární města Karlovy Vary Mgr. Jiří
Klsák.
Hlavní činnosti Site Managera:
• je kontaktní osoba ve věcech týkajících se chráněného statku mezi samosprávou města
Karlovy Vary a státní správou, orgány státní památkové péče, poradní organizace Výboru
světového dědictví aj.
• plní úkoly uložené Management Planem (projekty, monitoring, zprávy, mise), jakož i
mimořádné úkoly nad vymezený rámec Management Planu, úkoly plynoucí z jednání
Steering Group, průběžně kontroluje jejich plnění
• je delegován jako reprezentanta správce statku při vhodných příležitostech a v souladu s
představiteli samosprávy města Karlovy Vary, reprezentuje památku navenek
• podílí se na zajišťování prezentace a osvětě chráněného statku
• poskytuje informace týkající se chráněného statku – Steering Group, správcům, veřejnosti,
občanským iniciativám a nevládním organizacím apod.
• aktivně se podílí na řešení konfliktních situací – předkládá problémové případy Steering Group
a plní úlohu komunikátora
• zabezpečuje připomínkování pravidelných monitorovacích zpráv, které předkládá správcům a
členům Steering Group k připomínkám
• přijímá a dále předkládá významné oficiální dokumenty, dílčí zprávy o stavu památky,
rozhodnutí Výboru světového dědictví apod. Připravuje je ke schválení a k připomínkám
Steering Group a správcům památky
• iniciuje, připravuje a předkládá Radě města Karlovy Vary stanoviska Steering Group k
projektům a aktivitám, které směřují nebo se odehrávají a mají vliv na chráněný statek a
pravidelně informuje Radu města Karlovy Vary o činnosti své i Steering Group
C. 7. 3 Předkládání zpráv, systém kontroly naplňování Management Planu
Site Manager spoluvytváří a naplňuje harmonogram kontrol plnění jednotlivých projektů v
rámci Management Planu. Výsledky kontrol budou ve formě zprávy předkládány Radě a
Zastupitelstvu města Karlovy Vary. Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen pro
městskou samosprávu, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost. Vyhodnocení a
porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji města a plnění Management Planu.
1 x do roka vypracuje a předloží Site Managera Radě města Karlovy Vary zprávu o činnosti a
plnění Management Planu. Společně s Národním památkovým ústavem, územním odborným
pracoviště v Lokti, se podílí na tvorbě Monitorovací zprávy památky světového dědictví (1x
ročně, 1 x za 5 let).
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D.

MANAGEMENT PLAN
MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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D. 1 Návaznost Management Planu na strategické
dokumenty Města Mariánské Lázně
Stav péče o kulturní památky a lázeňské dědictví v Mariánských Lázních nebyl vždy
jednoduchý. Demokratická revoluce na konci roku 1989 znamenala zásadní předpoklad nového
pozitivního vývoje. Řada objektů ve městě přešla opět do soukromých rukou, proto se stavební
stav většiny domů rychle změnil k lepšímu. Avšak paradoxně u několika historicky
nejvýznamnějších staveb, většinou památek, je efekt opačný. Z některých staveb se stávají
spekulativní nemovitosti, které poměrně rychle mění své majitele. Jiné nemovitosti jsou naopak
v rukou stálých vlastníků a již několik let čekají na svou rekonstrukci. Společným jmenovatelem
všech těchto objektů je, že po roce 1989 zůstalo mnoho z nich bez využití, jejich současná
údržba neprobíhá nebo je velmi zanedbána. Ve všech případech jde o poměrně rozsáhlé objekty,
které vyžadují masivní investice.
Celkově lze říci, že v samotném centru lázní nastává situace, kdy u většiny z objektů již
proběhla rekonstrukce popř. modernizace a jejich vnější plášť odpovídá významu architektury
lázeňského města. V dosti ostrém kontrastu stojí vedle sebe právě se zchátralými nevyužívanými
objekty, které nezapřou okázalá palácová průčelí, ale zároveň jsou „ostudou“ lázeňského města.
Mnohé skutečnosti nasvědčují tomu, že zde dochází rovněž k závažným statickým poruchám,
mající za následek havarijní stav objektů. V noci z 1. na 2. listopadu 2014 vyhořel majestátní
hotel Rozkvět, který tvoří čelo Mírového náměstí.
U většiny objektů MPZ lze ale konstatovat, že až na výjimky jsou výškově i polohově
stabilizovány s menší nebo větší potřebou rekonstrukce. S novou výstavbou lze počítat
především v nejexponovanějším místě lázní, v území Arniky, potom již jen omezeně – v místech
několika proluk v centru města.
V současné době nastala v souvislosti s navrhovanou nominací lázeňského města
Mariánské Lázně na Seznam světového dědictví UNESCO změna vnímání památkové péče.
Jedním ze závažných předpokladů tohoto posunu je Koncepce regenerace městské památkové
zóny Mariánské Lázně, vypracovaná v roce 2004. Pozitivní výsledky v posunu chápání hodnot
přináší i aktivita samotného Města. Politické vedení města myšlenku zápisu dnes plně podporuje
a koná řadu kroků, které směřují k vytčenému cíli
V oblasti péče o nominovanou lokalitu ovšem bude nutné ještě mnohé zlepšit. Zkvalitnit by
se měl v prvé řadě výkon orgánů státní památkové péče. Rovněž by se měl transformovat v co
nejkratší době náš současný systém státní památkové péče v moderní výkonný systém, který
snese srovnání s evropskými zvyklostmi. Jeho úkolem je vytvářet podmínky pro racionální a
efektivní ochranu našeho kulturního dědictví, které chceme v co nejlepším stavu předat dalším
generacím. Zlepšit a zefektivnit by se měla funkce stavebního úřadu, zvláště výkon státního
stavebního dohledu v předmětném území. Tato činnost se provádí příliš nahodile a tudíž
nedostatečně. Pokud je zjištěn určitý nedostatek, přečin či nepovolený zásah, není s dostatečnou
rychlostí a razantností zasahováno. Jednou z podstatných změn představuje zavedení důkladného
monitoringu území a bezodkladný zásah vedoucí k nápravě.
Základními úkoly památkové péče v 21. století je přispívat k POZNÁVÁNÍ památek
(jejich evidencí, dokumentací a výzkumem), snažit se o ZACHOVÁNÍ fondu památek (předat je
v dobrém stavu dalším generacím; aktuálně nastartovat program na záchranu těch
nejohroženějších) a svými poznatky přispívat k praktickému VYUŽITÍ památek (jak ve smyslu
kulturního využití, tj. didaktické popularizace, tak ve smyslu jejich funkční náplně).17
17

Památková péče pro 21.století, Návrh koncepce reformy památkové péče k veřejné diskusi. In: Ministerstvo
kultury ČR. http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=279
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Zachování památkových hodnot území bude realizováno jednak prostřednictvím cíleného
uplatnění regulace, kterou zajišťuje památkový zákon, a dále stanovením podmínek k
zabezpečení kulturních hodnot památkově chráněného území. Podmínky budou stanoveny
v obecné rovině. Povinnosti konkrétním vlastníkům nemovitostí vzniknou až na základě
individuálních správních rozhodnutí.
Základní podmínky ochrany a péče o nominovaný statek musí tedy vycházet ze současného
stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace
zamýšleného záměru. Při všech zásazích do památkově chráněných staveb či staveb v chráněném
prostředí nominovaného statku i ochranného pásma je nutné dodržovat základní legislativní
rámec platný v české republice (viz dále). Vedle této základní premisy je nutné v péči o
nominovaný statek důsledně využívat metodiku památkové péče, publikovanou v metodických
materiálech a příručkách Národního památkového ústavu. Před zásadními zásahy do podstaty
objektů je nutné dodržovat novelu stavebního zákona a vyžadovat provedení nezbytné
předprojektové přípravy, zejména vyhotovení stavebně historického průzkumu. Při jednodušším
zásahu je možné se omezit na formu dílčích studií, archivní rešerše či stavebně historické
analýzy. Jasné poznání dává jasnou představu a specifikaci, v čem tkví památková podstata
objektu.
Cílem památkové péče je kromě zastavení zkázy památky, rovněž eliminovat co nejvíce
soudobé negativní vlivy a speciálními technikami (konzervace, restaurování, obnova) udržovat
vypovídací hodnotu památky.

Nástin obecných kritérií při ochraně a obnově architektonického dědictví:
• Zachovat maximum originální historické substance
• Zachovat maximum originálních historických konstrukcí
• Opravu originálu upřednostnit před jeho úplným nahrazením
• Opravu nebo konzervování realizovat kompatibilními a reverzibilními materiály
• Před opravou, konzervováním důkladně zmapovat původní historickou konstrukci
zaměření, diagnostika poškození, analýza stavu, analýza původního konstrukčního
řešení, původního materiálu a povrchových úprav
• Opravy i jednoduchých architektonických historických prvků realizovat po důkladné analýze
a na základě návrhu na opravu / obnovu / konzervování, což je nezbytné konzultovat
s odborníky památkáři (nezbytné v případě, kdy je objekt kulturní památkou a nebo se
nachází na území MPZ) a provést na základě vydaného závazného stanoviska orgánu
památkové péče
• Opravu / obnovu architektonického detailu může realizovat pouze řemeslník, který je v této
činnosti kvalifikovaný.
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Management Plan města Mariánské Lázně je zpracován v souladu se strategickými
dokumenty Města Mariánské Lázně, které mají sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje města. Jako
podklad byly vzaty všechny dokumenty a koncepční materiály města Mariánské Lázně vztahující
se k danému tématu, detailní údaje byly čerpány i z územně analytických podkladů Města
Mariánské Lázně, které byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Výběr z nejvýznamnějších dokumentů a projektů na území města Mariánské Lázně
Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně pro období 2007 - 2015
Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně je strategický dokument, který orientuje další
rozvoj města do roku 2015. Kombinuje současnou situaci města se vztahy k jeho okolí a s
pohledem na jednotlivé složky mající vliv na kvalitu života ve městě. 18 Velmi podstatným
úkolem strategického plánu je, že vytváří koncepční rámec politickému vedení pro rozhodování
v konkrétních otázkách rozvoje města a s ohledem na jeho časový rámec pomáhá zachovat
žádoucí směr vývoje, čímž je snížena závislost na momentálním politickém složení.
Projektové náměty se týkají okruhů a opatření, vztahujících se k péči o historické centrum města
a bezprostředně navazující lokality:
Okruh 1 - Infrastruktura
- Opatření 1.1 - Územní rozvoj města Mariánské Lázně
- Opatření 1.2 - Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
- Opatření 1.3 - Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury
- Opatření 1.6 - Uchovávání historického jádra a historických předměstí
- Opatření 1.9 - Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb
Okruh 2 - Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot, vnější vztahy
- Opatření 2.1 - Rozvoj cestovního ruchu
- Opatření 2.3 - Ochrana kulturních a historických hodnot
Okruh 5 - Životní prostředí
- Opatření 5.2 - Environmentální výchova a osvěta
- Opatření 5.3 - Technická ochrana životního prostředí
- Opatření 5.4 - Živá příroda a její využití
Okruh 6 - Vzdělávání, školství, sport a volný čas
- Opatření 6.1 - Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního vzdělávání a
výchovy
- Opatření 6.3 - Rozvoj podmínek pro trávení volného času
Okruh 7 - Bezpečnost a ochrana obyvatel
- Opatření 7.1 - Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

18

http://www.muml.cz/e_download.php?file=data/editor/103cs_4.pdf&original=Strateg_plan_strategicka_cast.pdf ;
http://www.muml.cz/e_download.php?file=data/editor/103cs_2.pdf&original=Strateg_plan_realizacni_cast.pdf
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Při zpracování soustavy cílů, priorit a opatření byla formulována následující vize města
Mariánské Lázně v roce 2015:
Vize města Mariánské Lázně:
Mariánské Lázně, prestižní rozvinuté lázeňské město evropského významu
Mariánské Lázně jako konkurenceschopná destinace cestovního ruchu poskytující
podnikatelským subjektům funkční zázemí pro podnikání a svým obyvatelům prostor
pro vzdělávání a kvalitní život založený na atraktivních přírodních podmínkách a
sociálně vstřícném prostředí

Koncepce rozvoje Mariánských Lázní
Kompletní materiál nazvaný Koncepce rozvoje města, který byl v srpnu 1998 připraven
a zpracován Skupinou pro rozvoj Mariánských Lázní za asistence Rozvojového fondu Mar.
Lázně, s.r.o. a firmy Berman Group, Inc. Jedná se o materiál - strategický plán pro všestranný
rozvoj lokality, kde soustředěné informace, záměry a pokyny pro realizaci cílů jsou živými
a neustále se vyvíjejícími prvky. Dokument se stal také jedním z výchozích podkladů při práci
na tvorbě nového územního plánu města.19
MPZ a současně platný územní plán města
Současně platný územní plán města Mariánské Lázně upravuje památkovou péči, památkově
chráněné objekty, MPZ, funkční uspořádání území, limity funkčního a prostorového využití
území v jednotlivých kapitolách.
Program regenerace MPZ Mariánské Lázně
Program regenerace MPZ Mariánské Lázně byl zpracovaný Ing. Arch. Luďkem Vystydem
v roce 1997. Je rozsáhlým podkladem stanovujícím regulační pravidla pro území Městské
památkové zóny Mariánské Lázně. Program sestává ze dvou částí. První část se zabývá
podrobnou analýzou všech objektů v MPZ včetně podrobné fotodokumentace. Zejména je třeba
vyzdvihnout její dokumentační význam. Druhá část Programu se zabývá hodnocením budov,
které jsou na základě vzájemných společných znaků zařazovány do tzv. bloků. Bloky představují
logické městotvorné uskupení budov se shodnou urbanistickou strukturou. Výsledkem je
stanovení regulačních pravidel pro každý z bloků. Nezahrnuje však širší pojetí problematiky
památkové ochrany Mariánských Lázní. V současné době je nutné provést aktualizaci Programu.
Koncepce regenerace MPZ v letech 2004 - 2010
V roce 2004 byla zpracována aktualizace Programu regenerace MPZ Mariánské Lázně, nazvaná
Koncepce regenerace MPZ Mariánské Lázně. Jako podklad vycházející z potřeby
komplexního pohledu na problematiku památkové péče v Mariánských Lázních ji vypracoval
Ing. Pavel Graca. Je bilancí popisující klady a zápory (silné a slabé stránky) v území, na jejichž
základě stanovuje priority zájmů regenerace MPZ a podrobné cíle. Výsledkem jsou návrhy
řešení pro konkrétní lokality, které by měly sloužit jako podklad pro další postup regenerace.
19

http://www.muml.cz/e_download.php?file=data/editor/103cs_1.pdf&original=Koncepce_rozvoje_mesta_ml.pdf
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Koncepce také vyjadřuje vůli Města dále rozvíjet a pracovat na atraktivnějším prostředí pro život
návštěvníků i stálých obyvatel města. Reprezentuje určitou filozofii města, jakým způsobem
přilákat do Mariánských Lázní více návštěvníků, nejen lázeňských hostů.
Z hlediska Managementu plánu města Mariánské Lázně lze zmínit následující oblasti, které
jsou převzaty z Koncepce regenerace MPZ. 20 V rámci MPZ a specifických požadavků na řešení
tohoto území z hlediska jeho památkových hodnot navrhuje Koncepce regenerace MPZ
zpracovat tyto generely:
Generely
Generel dopravy a dopravy v klidu
Generel cyklistické dopravy
Generel informačního systému města
Generel hřbitova – plán oprav památkově významných hrobek
Generel k projektu “Lázeňská odpoledne“ – již vypracován
Generel orientačních plánů města – pro pěší v rámci městského mobiliáře
Generel naučně – informačního okruhu “parková zeleň Mariánských Lázní“
Generel vycházkových tras po památkově chráněných objektech města
Generel kašen, fontán, pítek, apod.
Generel umělecké výzdoby města
Generel válcových plakátovacích ploch
Generel rozmístění parkových laviček
Generel veřejných WC

20

Pavel Graca, Koncepce regenerace MPZ Mariánské Lázně
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Dokumenty se vztahem k památkové péči
Koncepce památkové péče Karlovarského kraje 21
Pojetí koncepce směřuje k tomu, aby její publikace byla pro vlastníky i zájemce o ochranu
památek užitečnou příručkou, která by současně probouzela zájem o kulturní dědictví v celé jeho
historické šíři. Součástí je rozsáhlý přehled historického vývoje osídlení, typologie urbanismu,
stavitelství i uměleckých děl, zasazený do politických souvislostí i krajinného rámce. Autoři
usilovali o vyzdvižení specifických hodnot, neboť oblast Chebska a Karlovarska dosud do
značné míry stála stranou památkového výzkumu i péče. Záměrem bylo přispět k probuzení či
posílení zájmu obyvatel o odkaz minulosti, poukázat na výsadní specifika a podpořit zájem o
památky založený na zájmu o výnosy z cestovního ruchu.
Kraj s vědomím možností, jež památky do budoucna mohou i z hospodářského hlediska
poskytovat, v koncepci přijal mnohé náročné závazky - prezentovat památkový fond, možnosti
využití jeho potenciálu i ohrožených památek. V souvislosti s přípravou koncepce autoři podle
metodiky NPÚ vypracovali vzorová památková hodnocení pro 5 měst a pro 3 vesnice. Navrhli
také směry dalšího rozšiřování ochrany. Na základě dokončené Koncepce byl v roce 2006
zpracován Návrh na zařazení částí historických center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně do národního potenciálu pro budoucí nominace pro zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO, tedy do tzv. Indikativního seznamu České republiky. Podle obecné
struktury vycházející z Operačních směrnic k Úmluvě o ochraně světového dědictví, byla o
lokalitách zařazených jednotlivými státy do indikativního seznamu připravena pro projekt
Západočeský lázeňský trojúhelník úvodní dokumentace, která byla verifikována podpisem
ministra kultury a diplomatickou cestou předána Centru světového dědictví UNESCO v Paříži.
Dokumentace obsahuje stručný popis, zdůvodnění hodnot, informaci o existující právní ochraně
a charakteristické fotografie všech tří měst. Kompaktnost urbanistických celků a koncentrace
architektonicky hodnotných staveb je doložena plánovou přílohou, obsahující i optimální územní
rozsah potenciální světové památky.
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020 22
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020 vychází ze situace v
oblasti kultury v letech 2008 – 2012 a jejího současného stavu. Vzhledem k očekávanému vývoji
ekonomiky v České republice i v regionu, si koncepce klade za cíl udržet v následujících letech
výši finančních prostředků vkládaných do oblasti kultury na úrovni roku 2012 a jejich efektivní
využití – plnohodnotné zachování funkcí kulturních institucí i úroveň živé kultury. Současně
upozorňuje na investice nutné pro zachování minimálního rozvoje především krajských
kulturních institucí s ohledem na udržení jejich úrovně a také vzhledem k očekávanému nárůstu
návštěvnosti regionu, spojeného s iniciativami UNESCO.
Asociace evropských historických lázeňských měst (EHTTA)
Významnou snahou o integraci velkých evropských lázeňských měst je Asociace
evropských historických lázeňských měst (EHTTA – European Historical Thermal Towns
Association). Tato asociace vznikla v prosinci 2009 se záměrem mimo jiné připravit podmínky
pro ustanovení Evropské lázeňské cesty, spojující a propojující významné lázně Evropy. Ta se
má pod patronací Evropské komise zařadit mezi úspěšně fungující Evropské kulturní cesty.
Mariánské Lázně jsou do organizace zapojeny prostřednictvím Západočeského lázeňského
trojúhelníku, který zaštiťuje Karlovarský kraj.
21

Karel Kuča – Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji,
Karlovy Vary 2006
22
Jan Prudík, Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020, Karlovy Vary 2012
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D. 2 Konkrétní cíle II. fáze Management Planu
Z provedené SWOT analýzy vyplývá nutnost využít silné stránky a příležitosti k odstranění
či eliminaci slabých stránek a potlačení hrozeb ve vztahu k potřebám zachování OUV pomocí
účinných mechanismů Management Planu a dalších strategických dokumentů Města Mariánské
Lázně. Na základě těchto analýz jsou ve II. fázi Management Planu navrhovány konkrétní cíle
pro stabilizaci a účinnou práci s nominovaným statkem.

Při seskupování podobných podnětů a navrhovaných aktivit byly
identifikované tři specifické cíle, které bude Management Plan naplňovat:
1. Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
2. Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku
3. Zajistit řízení ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
• Povýšit ohodnocení kvality území historického jádra města Mariánské Lázně z památkové
zóny na památkovou rezervaci
• Vypracovat právní analýzu ochrany kulturního dědictví pro vlastníky památek, pro orgány
samosprávy i státní správy
• Iniciovat návrh na vymahatelnost práva v oblasti ochrany kulturního dědictví
• Přetlumočit zásady památkové péče a ochrany kulturního dědictví na území nominovaného
statku tak, aby byly srozumitelné úředníkům i veřejnosti
• Vypracovat manuál ochrany technických památek
• Iniciovat finanční mechanismy na obnovu technických památek
• Zpřístupnit databáze pro práci odborných institucí (digitalizace)
Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví
• Doplňovat portál, kde jsou zveřejněny informace o nadnárodní sériové nominaci Slavných
lázní Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO (databáze, mapy, projekty apod.)
• Zpracovat vzdělávací a propagační materiály o lázeňském dědictví pro různé cílové skupiny
• Zahrnout propagaci a osvětu o ochraně kulturního dědictví na území nominovaného statku do
širokého spektra kulturních aktivit v regionu
• Zpracovat manuály pro vlastníky památek (architektonických i technických)
• Iniciovat vzdělávací projekty a spolupracovat při rozšiřování regionální výchovy na školách
Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku
• Specifikovat společnou vizi rozvoje regionu ve vztahu k „členství v klubu UNESCO“
• Vytvořit mechanismy pro výměnu informací a komunikaci mezi různými zájmy na území
nominovaného statku (vlastníci památek, úřady, odborné instituce, veřejnost)
• Vytvořit funkční organizační strukturu, složenou z místních autorit, odborníků, zástupců
místních skupin a zástupců vlastníků
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Management Plan v souladu s dalšími doporučeními vymezenými Strategickým plánem
rozvoje města Mariánské Lázně nezahrnuje tedy pouze oblast památkové péče, ale zohledňuje
široké spektrum dotčených subjektů z oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí,
dopravy, ekonomiky, občanského sektoru atd., jejichž činnost je bezprostředně vázána na
konkrétní nominovaný statek.
Město Mariánské Lázně chce nadále využívat své tradičně osvědčené přirozené
atraktivity k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Cílem je tedy nejen lepší využití vlastního
historického a kulturního potenciálu (památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní
přírody, ale i rozšíření nabídky o nová zařízení a infrastrukturu pro trávení volného času na
celém území města Mariánské Lázně.
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D. 3 Hlavní úkoly II. fáze Management Planu
Hlavní úkoly Management Planu
1. Navrhnout projektové náměty (aktivity) s jejich rámcovým časovým a finančním
harmonogramem, jejichž cílem je udržení charakteru statku, jeho mimořádné univerzální
hodnoty, integrity a autenticity. Náměty navrhovat na základě analýzy rizikových faktorů a
vytyčených problémových okruhů v první fázi dokumentu. Náměty musí být v souladu se
strategickými dokumenty rozvoje města Mariánské Lázně a stát se součástí aktualizovaného
Strategického plánu rozvoje města Mariánské Lázně.
2. Stabilizovat Management Plan a zajistit jeho závaznost jakožto nástroje plánování pro
městskou samosprávu.
3. Zajistit pozici Site Manager a ustanovit tým odborníků Steering Group.
4. Vytvořit elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management
Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti.
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D. 4 Projektové náměty ochrany a rozvoje statku
Cílem projektových námětů uváděných v kapitole, navrhovaných městem Mariánské
Lázně a odbornými konzultanty při zpracovávání Management planu, je nejen ochrana a péče o
historické území města Mariánské Lázně a přilehlých lokalit, ale také zlepšení infrastruktury a
rozšíření nabídky v oblasti kultury, sportu a turistických atraktivit
Výchozí analýzy a podklady (viz první I. fáze MP a výzkum obyvatel města Mariánské Lázně z
roku 2012-2013)
Výchozí analýzy a podklady:
• SWOT analýza (kapitola B. 8 první fáze MP)
• Tabulka závěrů a doporučení (příloha C.2 první fáze MP)
• Analýza rizikových faktorů (kapitola B. 6.4 první fáze MP)
• Připravované rozvojové projekty a stavební akce v území MPZ Mariánské Lázně
• Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně
• Program regenerace MPZ Mariánské Lázně
Projektové náměty jsou zpracovány formou konkrétních návrhů, které vedou k omezení
nebo odstranění problémů (slabých stránek, hrozeb SWOT analýzy). Dále jsou uvedeny
náměty, které cíleně vedou k posílení efektu již v současnosti existujících pozitivních aspektů
(silné stránky SWOT analýzy), případně směřují k rozšíření nabídky kulturních a dalších aktivit
pro klienty lázní, turisty i místní obyvatele.
Projektové náměty by se měly stát součástí aktualizovaného Akčního plánu rozvoje města
Mariánské Lázně pro období 2015 – 2020. Níže uvedené předpokládané náklady jsou pouze
orientační, jedná se o kvalifikované odhady odborných konzultantů projektu, nikoli o přesné
kalkulace projektových námětů. Předpokládá se upřesnění nákladů a rovněž tak i termínů
realizace v rámci aktualizace Rozvojového plánu města Mariánské Lázně pro uvedené období.
Projektové náměty jsou navrženy v rámci základních stavebních kamenů, které jsou
uvedeny v odstavci II.F Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví platné od 1. 2. 2005 jako významná součást Management
Planu: 23
1. Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku
2. Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)
3. Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku
4. Operativní opatření v majetkoprávní oblasti
5. Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku
6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
8. Monitoring statku z hlediska uchování OUV
9. Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce
10. Další nezbytná opatření
23

Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví, verze 2008, paragraf 49. (Operational
Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention, Paris, World Heritage Centre, 2008. /
Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris: Centre du patri moi ne
mondial, 2008.) K tomu též KUČOVÁ, Věra: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009, s. 58–59.
Český překlad aktuální směrnice na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklaracedoporuceni-a-jine-oficialnidokumenty-UNESCO- 392/
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D. 4. 1. Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku
Zákonná opatření, opatření předpisová a smluvní na národní a místní úrovni zaručují
přežívání statku a jeho ochranu proti takovému vývoji a změnám, které by mohly mít negativní
dopad na mimořádnou univerzální hodnotu nebo na celistvost nebo autentičnost statku.
Signatářské státy musí zajistit úplné a účinné provádění těchto opatření. 24
Legislativní ochrana
Legislativní ochrana, která zajišťuje ochranu a uchování statku, je popsána v první fázi
dokumentu - kapitola B. 7 Právní rámec. Obsahem jsou zákonná, předpisová a smluvní opatření
na ochranu (úmluvy, zákony, nařízení, vyhlášky, plány, usnesení apod.). V rámci dalšího procesu
je nutné dokončit strukturální změny v chápání procesu ochrany statku a plně zabezpečit
legislativní oporu při ochraně statku.
Název aktivity –
námět projektu
Povýšit ochranu
historického jádra
města Mariánské
Lázně z památkové
zóny na památkovou
rezervaci a rozšíření
ochrany navazující
terapeutické krajiny

Plán ochrany MPZ
Mariánské Lázně
Koncepce péče o
Terapeutickou
krajinu

Realizace Studie
střešní krajiny
Vytvořit samostatný
odbor či oddělení
památkové péče

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Rozpočet
Města

0,- Kč
návrh již připraven a
čeká na MK ČR na
schválení

500 000,- Kč

100 000,- Kč

100 000,- Kč

Finanční krytí

2015

2015 - 2017

2015 - 2016

2015 - 2017

2015 - 2016

Město

Mariánské Lázně

Mariánské
Lázně

Město
Mariánské Lázně

Rozpočet
Města
Mariánské
Lázně

Město

Mariánské Lázně

Město

Mariánské Lázně
Město

Mariánské Lázně

Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně
Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně
Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně

D. 4. 2. Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)
Za účelem posílení atraktivity místního prostředí bude kladen důraz na zachování hodnot
kulturního a historického dědictví lázeňského regionu prostřednictvím obnovy a rekonstrukcí
významných kulturních a historických památek. Na základě průzkumů území nominovaného
statku i nárazníkové zóny prováděných v minulých letech byl vypracován přehled regenerace
nemovitého kulturního dědictví města Mariánské Lázně. Důraz je kladen na nejohroženější
skupiny nemovitého kulturního dědictví a na nejohroženější typologické skupiny památek.
24

viz poznámka č. 15
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Etapizace regenerace budov je patrná z přehledné tabulky. Přesné rozvržení nákladů v
čase na obnovu bude ovšem odvislé od konkrétních plánů a možností vlastníků Mezi akce
regenerace tohoto programu jsou zařazeny v jednotlivých etapách zejména tyto akce:






neodkladná záchrana ohrožených objektů a souborů
nedokončené dlouho rozpracované rekonstrukce a opravy:
objekty v rekonstrukci
objekty, kde je rekonstrukce v přípravě
objekty vyžadující transformaci průčelí (tvrdé omítky, obklady soklů a u oken, nátěry,
nevhodná okna apod.)
 objekty navrhované k celkové revitalizaci
 doporučená zástavba proluk
 obnova vnějších prostranství (veřejná prostranství, zeleň, komunikace, drobná
architektura, informační systémy, technická infrastruktura, veřejné osvětlení ap.)
informovanost a osvěta
Prostor Arnika - Tepelský dům (Krym)
Popis:
Stavba dnes již neexistujícího TEPELSKÉHO DOMU začala roku 1834 a dokončen byl roku
1837. Sloužil k ubytovávání lázeňských hostů. Mariánskolázeňským starostou (1824 - 1843) byl
v té době Václav Skalník (1776 - 1861).
Dům čp. 40 dal postavit tepelský opat Adolf Koppmann až po velkém nátlaku lázeňských hostů a
kritice na nedostatek ubytovacích prostor. Nazván byl TEPLER HAUS – TEPELSKÝ DŮM.
Přistavován byl v roce 1871. Majitelem byl vždy klášter Teplá. Před domem byla přívětivá
saletta nad průtokem dnešního Třebízského potoka, tehdy zvaného Schneidbach. Ze saletty zbylo
balustrádové zábradlí, které bylo nedávno upraveno. Po první válce patřil dům pod nucenou
správu lázní. V domě bydlel ve 20. letech na léčení tehdejší ministr zahraničí doktor Eduard
Beneš. Název domu se nikdy neměnil. V roce 1946 připadl pod Čs. státní lázně s kapacitou 180
celoročních lůžek. Přestože staticky byl Tepelský dům v dobrém stavu, bylo v polovině 70. let
20. století rozhodnuto, při plánované velkorysé přestavbě Mariánských Lázní, provést demolici.
Demolice Tepelského domu proběhla v roce 1977 - 1979. Posléze zde měl vyrůst komplex
lázeňských zařízení Arnika. Proběhlo několik architektonických soutěží, zatímco území bylo
oploceno. Stavba 12ti patrového sanatoria pro 800 lázeňských hostů, v roce 1988 sice započatá,
byla naštěstí v roce 1989 zastavena. Stejně tak nebyl naštěstí realizován ani projekt
„Kongresového a obchodního centra" z roku 2001. Majitelem parcely je akciová společnost
Léčebné lázně Mariánské Lázně. Rozhodující bude podnikatelský záměr majitelů společnosti.
Prozatímně je prostor bývalého Tepelského domu „Arnika“ řešen provizorní úpravou.
Řešení:
Dočasná, nepříliš zdařilá architektonická úprava „Arniky“ však neodpovídá významu
exponovaného prostoru centrální části světových lázní. Pokud nebude v dohledné době
rozhodnuto o realizaci vhodného projektu, je třeba prostor „Arnika“ odpovídajícím, patrně opět
provizorním způsobem upravit tak, aby nerušila bezprostřední okolí, prostředí památkově
chráněného lázeňského místa. Nejvhodnějším současným záměrem je vyřešení „Arniky“ jako
plnohodnotného náměstí – důstojného společenského prostoru. Pokud by došlo k realizaci
zástavby, bylo by nejvhodnějším řešením rozčlenit velkou plochu parcely „Arnika“ na několik
menších parcel podle původní parcelace, zastavěných menšími objekty.
Současné řešení lze vhodně upravit tak, že se Arnika stane příjemnějším pobytovým místem,
stěny nechat odstranit, osadit zábradlí a tím zabezpečit ničím nerušený výhled na Hlavní
kolonádu. Při Vrchlického ulici by bylo možné využít výškového rozdílu cca 4,5m k vybudování
schodiště (popř. více schodišť), které by komunikačně přímo propojovaly Mírové náměstí,
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Arniku a Skalníkovy sady. Schodiště by mohlo být uzpůsobené k tomu, že by sloužilo jako
terasovité schody s možným posezením při slunné jižní orientaci.
Název aktivity –
námět projektu
1. varianta
Zástavba prostoru
„Arnika“ – bývalý
„Tepelský dům“
2.varianta
Nová prozatímní
úprava prostoru
„Arnika“ – bývalý
„Tepelský dům“

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

500 000 000,- Kč

300 000,- Kč

Termín
realizace

2016 - 2018

2016 – 2018

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Léčebné lázně
Mariánské Lázně
a.s./Město Mariánské
Lázně

Privátní sféraLéčebné lázně
Mariánské Lázně
a.s./Prostředky
EU

Léčebné lázně
Mariánské Lázně
a.s./Město Mariánské
Lázně

Privátní sféraLéčebné lázně
Mariánské Lázně
a.s./Prostředky
EU

Obnova lázeňského domu Kavkaz Goethovo náměstí čp. 9 (bývalý hotel Weimar, King of
England) – kulturní památka
Popis:
Budova domu čp. 9 je historicky nejcennější v celém městě Mariánské Lázně. Objekt postavil v
letech 1820-1821 hrabě Franz Josef Klebelsberg-Thumburg a proto byl označován jako
„Klebelsberský palác“. Byl největším a nejhonosnějším lázeňským domem ve městě. Rád zde ve
společnosti paní Amalie Theodory von Levetzow a její krásné dcery Ulriky pobýval Johann
Wolfgang Goethe. V letech 1872-1873 byl objekt upraven a rozšířen podle projektu
mariánskolázeňského architekta Josefa Zicklera. Budova hotelu nově nazývaného Stadt Weimar
byla posléze přestavěna v letech 1903-1905 podle projektu architekta Arnolda Heymanna do
současné monumentální podoby. V letech 1899 až 1909 zde byl při svých každoročních
pobytech ubytován anglický král Edward VII.. V hotelu se tehdy konaly četné diplomatické
schůzky a prováděla se zde světová politika. Od roku 1993 je ale budova uzavřena. Majitel
objektu - Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. připravuje obnovu a revitalizaci celého areálu tří
domů na Goethově náměstí.
Řešení:
Vzhledem k mimořádně významné historii domu a exponované poloze na nejvýznamnějším
mariánskolázeňském náměstí, je obnova této vzácné kulturní památky nanejvýš důležitá. Objekt
je situován do horní části svažitého Goethova náměstí, proto vytváří zcela samozřejmou a
přirozenou dominantu prostoru. Po velmi dlouhé době dvaceti let nevyužívání je nejvyšší čas
uvést hotel opět do provozu. Nejen proto, aby byla opravena dominanta náměstí, ale také proto,
že po dlouhém období mimo provoz může dojít k nevratnému stavebnímu poškození. Je
nanejvýš žádoucí najít v pokud možno co nejkratší době investora a výjimečnou kulturní
památku obnovit.
Název aktivity –
námět projektu
Obnova lázeňského
domu Kavkaz (dříve
Weimar)

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

600 000 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/spolupráce

2015 – 2017

Léčebné lázně
Mariánské Lázně a.s.
(případně jiný
soukromý investor) /
Město Mariánské Lázně
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Obnova hotelu Lesní mlýn
Popis:
Lesní mlýn (Waldmühle) původně sloužil ke skutečnému mlýnskému provozu jako pila. Od
počátku zde byl i pohostinský provoz. Již v roce 1837 zde byla vybudována i krytá kuželkářská
dráha. V roce 1877 nový majitel Josef Hanslik zastavil mlýnský provoz a objekt přeměnil v
hotel, vedle nějž nechal postavit zahradní restauraci s otevřenou litinovou verandou. Areál
Lesního mlýna však již delší dobu bez využití chátrá a působení času pozvolna podléhá i
zahradní restaurace s jednou z nejstarších ocelo-litinových konstrukcí v Mariánských Lázních.
Název aktivity –
námět projektu
Obnova hotelu a
areálu Lesní
mlýn

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
300 000 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/spolupráce

2015 – 2016

Léčebné lázně
Mariánské Lázně a.s. /
Město Mariánské
Lázně

Finanční krytí

Privátní sféra

Obnova původní klubovny a šaten na tenisových kurtech – Tenisové kurty u Lesního
pramene Chopinova ulice 685
Popis:
Tenisové kurty u Lesního pramene mají bohatou historii. Uprostřed lesů, v idylické poloze u
Lesního mlýna, vyrostly tenisové kurty, které spravovala komise Lawn-Tennis-Turnier-Comitee.
Již v prvních letech 20. století byly na kurtech u Lesního pramene pořádány tenisové turnaje za
účasti významných tenisových osobností, jakými byli např. rakouský šampion von Wessely nebo
hrabě Salm. Mistrovství Rakouska-Uherska se zde hrálo již v roce 1906. V tenisovém areálu,
který v současné době vlastní největší mariánskolázeňská lázeňská společnost Léčebné lázně
Mariánské Lázně a.s. se do dnešních dnů zachoval objekt původní klubovny a šaten, vybudovaný
v roce 1894 podle projektu mariánskolázeňského stavitele Alexandera Zicklera. Přízemní
hrázděný pavilon je z důvodu mnoholetého neprovádění základní údržby ve velmi
neuspokojivém stavu. Objekt je však architektonicky cenný (je nejstarší dochovanou stavbou
tohoto druhu v lázeňských městech), proto je velmi žádoucí jej zachovat.
Řešení:
Po předběžných jednáních s vlastníkem objektu, společností Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
lze předpokládat, že původní hrázděná klubovna zůstane zachována. Patrně nebude sloužit
původnímu účelu, neboť na kurtech je v provozu moderní objekt s restaurací a možností
ubytování. Bývalá klubovna ovšem může sloužit jako příruční sklad drobné techniky pro údržbu
a úpravu tenisových kurtů a dalších prostor v areálu, případně jako útočiště hráčů při náhlé,
nepříznivé změně počasí, nebo zde může být umístěna expozice slávy mariánskolázeňského
tenisu či dalších sportovních odvětví.
Název aktivity – námět
projektu
Obnova původní
hrázděné klubovny
v areálu tenisových
kurtů u Lesního
pramene

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
1 000 000,- Kč

Termín
realizace
2015 – 2016
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Mariánské Lázně a.s. /
Město Mariánské
Lázně

Finanční krytí

Privátní sféra
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Obnova objektu Vila LIL v Anglické ulici 2/336 – původně Fürstenhaus Luginsland
(Knížecí vila – Vyhlídka do krajiny), přejmenována na L.I.L. (Look Ins Land – Pohleď do
kraje) – kulturní památka
Popis:
Knížecí vila LIL je jednou z neslavnějších vil na území města Mariánské Lázně. Vilu nazvanou
původně Fürstenhaus Luginsland (Knížecí vila - Vyhlídka do krajiny) nechal postavit Maxmilian
Halbmayr v letech 1899-1901 podle projektu stavitele Alexandra Zicklera. Vila se majestátně
vypíná v příkrém svahu nad údolím Úšovického potoka a její vyvýšená poloha ve svahu
umožňuje krásnou vyhlídku na město. V roce 1903 vilu převzalo do svého vlastnictví město a již
následujícího roku zde přespal rakouský císař František Josef I., který se 16. srpna setkal
v Mariánských Lázních s anglickým králem Edvardem VII. V květnu 1947 pobýval ve vile
prezident ČSR dr. Edvard Beneš. V poslední době byla vila využívána jako hotel, kasino a
restaurace. Vila je od roku 2008 uzavřena a postupně chátrá.
Řešení:
Zastupitelstvo Města Mariánské Lázně vydalo v roce 2013 usnesení, že vzácná vila LIL bude
prodána s podmínkou, že nájemce, který získal pronájem ve výběrovém řízení, má právo vilu
odkoupit po dokončení rekonstrukce v dohodnutém termínu za 30 milionů Kč, z kterých bude
odpočten roční nájem 1 milion Kč. Po vydání stavebního povolení začne nájemce a pozdější
majitel objektu se zásadními opravami, jež promění chátrající areál v reprezentativní prostory,
které mohou sloužit i městu Mariánské Lázně.
název aktivity – námět
projektu
Rekonstrukce Knížecí
vily LIL

předpokládané
náklady – hrubý
odhad
30 000 000,- Kč

termín
realizace
2015 - 2017

investor/spolupráce

finanční krytí

Soukromá pražská
firma Pikastav /
Město Mariánské
Lázně

Privátní sféra

Rekonstrukce objektu Evropa – Třebízského ul. č. 2 (čp. 101)
Popis:
Původně lázeňský pension Delphin postaven roku 1864, přejmenován v roce 1936 na Hotel
Evropa. Hotel je situován v exponované části lázeňského území, v bezprostřední blízkosti
Mírového náměstí a významných stavebních dominant – hotelu Pacific a Městského divadla.
Objekt je již poměrně dlouhou dobu uzavřen, z důvodu změny vlastníka a neodkladné potřeby
rekonstrukce, vyvolané dlouholetým využíváním objektu bez provádění udržovacích prací.
Vzhledem k poloze Hotelu Evropa je nanejvýš žádoucí, aby takto významná stavba byla co
nejdříve navrácena svému původnímu účelu.
Řešení:
Hotel Evropa je v současné době ve fázi rozestavěnosti. Investor, Vichy team Praha, ve
spolupráci s firmou APREA s.r.o. realizuje projekt, jehož výsledkem bude 5ti hvězdičkový hotel
poskytující služby na světové úrovni. Projekt navázal na architektonickou studii úspěšné
projektové firmy „Ateliér 69“. Po dokončení rekonstrukce bude hotel disponovat dvěma
špičkovými restauranty, dvěma kavárnami, dvěma bazény, Wellness provozem, Kardiofitness,
masážními salony, Boutique a Beauty salonem. Zajímavostí bude spodní část atria, kde by měla
dominovat fontána s ovladatelnými vodotrysky tvořícími komponovanou vodní scénu s
proměnlivými vizuálními efekty, sladěnými s hudebním doprovodem. Kromě tradičního
ozdravujícího prostředí Mariánských Lázní, vysokých standardů komfortu a služeb hotelu,
gastronomie a poskytovaných lázeňských procedur, bude výše popsaná koncipovaná vodní a
audiovizuální scéna jedním z velmi příjemných zážitků budoucích klientů.
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název aktivity –
námět projektu
Rekonstrukce
Hotelu Evropa
v Třebízského
ulici 2

předpokládané
náklady – hrubý
odhad
220 000 000,- Kč

termín
realizace
2015 - 2016

investor/spolupráce

finanční
krytí

Firma Vichy Team Praha /
APREA, s.r.o.
Privátní sféra
Ocelářská 1354/35, Praha, Libeň

Záchrana a obnova hotelu Rozkvět - Mírové náměstí - kulturní památka
Hotel Rozkvět, stojící v čele Mírového náměstí, se skládá ze dvou historických budov. Hlavní
budova s velkým portikem na fasádě dominuje celému náměstí. Druhá budova je propojena s
prvním objektem podél jižní fasády s výhledem na centrální park. Honosný hotel Halbmayr Haus
postavil hoteliér Josef Dionys Halbmayr v roce 1870 podle projektu architekta Arnolda
Heymanna. Po roce 1990 však zůstal hotel řadu let prázdný a postupně chátral. V první polovině
roku 2014 byl vypracován projekt rekonstrukce. Hotel měl mít na svých šesti podlažích 50
pokojů, velkou restauraci pro 90 hostů, balneo část s bazénem a kavárnou a boutik přístupný z
ulice. Vstup pro hosty se měl nacházet v nejnižším patře, zaklenutém valenou klenbou. Součástí
hotelu měl být i bazén a balneo, stejně jako zázemí pro zaměstnance. Recepce se měla nacházet v
prvním patře, kde měla být umístěna i kavárna, butik a kanceláře. K dispozici mělo být 8 pokojů
podél jižní fasády s výhledem na centrální park. Vždy 14 pokojů se poté mělo nacházet na
druhém, třetím a čtvrtém patře. Grand Restaurant s kuchyní a technické zázemí hotelu měly být v
posledním pátém patře. V noci z 1. na 2. listopadu 2014 však prázdný hotel Rozkvět zcela
vyhořel. Při rozsáhlém požáru byly poškozeny jak vnitřní konstrukce, tak i obvodové zdivo
nejvyšších podlaží. V současné době probíhají záchranné práce. Vzhledem k problémům při
odstraňování propadlých stropů bude muset vlastník strhnout zřejmě i zbylé zdi, které ničivému
požáru z letošního října odolaly.
Řešení:
Vzhledem k narušeným konstrukcím bude buď provedena rekonstrukce objektu se zachováním
obvodových stěn, nebo bude muset být provedena zcela nová stavba. Protože objekt stojí v
centru Mariánských Lázní a dominuje Mírovému náměstí, bylo by žádoucí provést alespoň
repliku obvodového pláště objektu v jeho původní podobě.
název aktivity – námět
projektu

předpokládané
náklady – hrubý
odhad

termín
realizace

investor/spolupráce

finanční krytí

Obnova hotelu
Rozkvět, Mírové
náměstí 11

100 000 000,- Kč

2015 - 2017

Soukromý investor

Privátní sféra

Výběr regenerace vnějších, veřejných prostranství
Revitalizace mariánskolázeňských parků a pramenů - areál Ferdinandova pramene zpřístupnění pramene Excelsior, oživení Rudolfova, Lesního a Ambrožova pramene
Jeden z mnoha mariánskolázeňských parků je nejen součástí komplexní léčebné krajiny
v lázeňském městě, ale tvoří i kultivované přírodní prostředí pro významnou lázeňskou stavbu,
historickou a památkově chráněnou Kolonádu Ferdinandova pramene. Kolonáda vznikla v
roce 1827 podle projektu Josefa Esche. V kolonádě jsou umístěny vývěry Ferdinandova
pramene, nejstaršího minerálního pramene zachyceného v Mariánských Lázních. Pramen tvoří
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sedm vývěrů, pro pitnou léčbu se však využívá pramen Ferdinand I. Pramen Ferdinand VI
dává ideální stolní minerální vodu, která se plní výhradně do lahví pod názvem "Excelsior".
Vlastníkem pramene jsou Léčebné Lázně Mariánské Lázně, a.s. Kolonáda Ferdinandova
pramene s vývěrem Ferdinandova pramene se nachází v historické části Mariánských lázní, v
Úšovicích. Umístění Ferdinandova pramene tak nemá přímou návaznost na lázeňské centrum
Mariánských Lázní. Tato skutečnost má v některých případech negativní vliv na využívání
celého areálu pramene, projevuje se např. menší návštěvností turistů, lázeňských hostů viditelná
je i menší návštěvnost místních obyvatel při konání kulturních akcí. Lázeňský a společenský
život, také ale turistický ruch tak není na takové úrovni, jakou by si toto historicky cenné a velmi
příjemné místo zasloužilo.
Rudolfův pramen leží 350 m jihovýchodně od kolonády Ferdinandova pramene a své jméno
dostal podle korunního prince a následníka trůnu Rudolfa. Jde o přírodní kyselku, která má
diuretické účinky. Romantický dřevěný pavilon nad pramenem s dekorativně vyřezávanými
konstrukcemi byl postaven v roce 1902.
V parku pod centrálními lázněmi, blízko Velké kolonády, je situován pavilon Ambrožova
pramene. Nacházejí se zde tři vývěry kyselek s vysokým obsahem železa a nízkým obsahem
minerálů, které se používají při léčbě onemocnění močových cest a některých forem
chudokrevnosti.
Přestože parky i prameny v Mariánských Lázních jsou průběžně udržovány, potřebují některá
místa větší investici. Důvodem může být údržba nebo oprava z technických důvodů, nebo
v případě Kolonády Ferdinandova pramene a pramene „Excelsior", zatraktivnění lokality
z důvodu zvýšení zájmu návštěvníků – lázeňských hostů, turistů i místních obyvatel.
Všechny jmenované prameny budou v nejbližší době revitalizovány v rámci současné iniciativy
„Ozdravení kultury Města Mariánské Lázně“. Ferdinandův pramen VI – pramen Excelsior, bude
obnoven a zpřístupněn veřejnosti. Upraven bude jako veřejný vývěr u Kolonády Ferdinandova
pramene.
Vývěr samotného Rudolfova pramene a lázeňský pavilon Rudolfova pramene budou upraveny,
bezprostřední okolí pavilonu bude revitalizováno. Stejně tak i pramen Lesní.
Revitalizován bude i prostor vývěru Ambrožova pramene – vývěry tří kyselek s vysokým
obsahem železa a nízkým obsahem minerálů, nazývané někdy jako prameny lásky, podle opata
Jeronýma Ambrože, jenž se usiloval o zpřístupnění zdejších pramenů nemocným. Nad
pramenem by bylo příhodné obnovit romantický pavilon podle původních forem.
Název aktivity –
námět projektu
Kolonáda
Ferdinandova
pramene a pramen
Excelsior

Rudolfův pramen

Ambrožův pramen

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
800 000,- Kč

350 000,- Kč

600 000,- Kč

Termín
realizace

2015 - 2017

2015 - 2017

2015 - 2017
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Investor/spolupráce
Léčebné Lázně
Mariánské Lázně, a.s.,
soukromá sféra/Město
Mariánské Lázně
Léčebné Lázně
Mariánské Lázně, a.s.,
s / Město Mariánské
Lázně
Léčebné Lázně
Mariánské Lázně, a.s.,
s / Město Mariánské
Lázně

Finanční
krytí
Privátní
sféra

Privátní
sféra

Privátní
sféra
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Lokalita Sluneční stráň
Popis:
Lokalita Sluneční stráň se nachází v parteru lázeňské promenády, mezi Hlavní kolonádou a
pavilónem Karolinina pramene. V minulosti stávala na tomto místě kolonáda, která navazovala
na současnou Hlavní kolonádu. V 70. letech 20. století byla zbořena. Část vzniklého prostoru je
věnována Zpívající fontáně a větší část prostoru upravena jako terasovité květinové záhony. Ty
jsou charakterizovány několika stupni, které kopírují terén v křivkách. Terasy jsou obloženy
trachytovými deskami. S přihlédnutím k původnímu parkovému založení historického středu
města v anglickém stylu, je toto řešení neopodstatněné a nevhodné. Při patě svahu se vyskytuje
drobný stánkový prodej, který je zde vhodný svým umístěním, ale díky pojednání stánků a jejich
stylizaci je estetickou závadou prostoru.
Lesopark za Slatinnými lázněmi
Popis:
Údolí je důležitým pěším propojením v ose od vnitřního lázeňského území ke Kolibě a dále až ke
Golfu. Lesopark však není důstojným prostorem přechodu z lázeňského území do okolních lesů.
Je bez údržby. Lokalita lesoparku je vymezen, hranicí pozemku Slatinných lázní, Karlovarskou
ulicí a dále Dusíkovou ulicí, při které se nachází restaurace Koliba a lanovka na Krakonoš. Okolí
Koliby je jedno z míst, kterým je možné se dostat na okolní terénní vyvýšeniny s výhledy na
Mariánské Lázně a je také centrem zimních sportů Mariánských Lázní.
Lokalita park pod Bellevue a tenisovými kurty
Popis:
Park pod hotelem Bellevue je v současnosti kontrastním místem. Nová úprava řečiště potoka,
nový povrch pěší komunikace podél Úšovického potoka s rekonstruovaným mostkem. Nachází
se zde objekt veřejných WC, který neodpovídá stylizaci MPZ a je poměrně rušivým prvkem
Lokalita za Městským divadlem
Popis:
Lokalita se nachází v prostoru mezi Městským divadlem, domy univerzity Karlovy BalmoralOsborne, domem čp.429/12 a 81/10 (ČSOB), Hotelem Palace, komplexem budov Hotelu Zvon.
Problémová lokalita se týká rovněž okolí patrového parkoviště s návazností na lokalitu Lesního
pramene. Lokalita je významným pěším tahem spojující parkoviště s lázeňským centrem města.
Zároveň je velice zanedbaným místem, které slouží jako parkoviště hotelových hostů Hotelu
Palece a nepříznivě působí i to, že většina domů má do tohoto prostoru situovány hospodářské
části (sklady odpadků, zásobovací rampy, popelnice).
Lokalita mezi Masarykovou třídou a Poštovní ulicí
Popis:
Lokalita je charakterizována výškovým rozdílem úrovní obou komunikací a nevhodnou úpravou
tohoto prudkého svahu, kde se v současnosti nachází především náletová zeleň. Při Masarykově
třídě jsou navržena kolmá parkovací stání, jichž řešení je vzhledem k rozčlenění obrubníky
nelogické (údržba trávníku). V současnosti se v rámci svahu nachází dvě stavby: taxislužba a
trafostanice. Tento prostor je zastavitelný, v minulosti byl zastavěn objekty pro drobný prodej.
Prostor má potenciál stát se novým městským prostorem s využitím pro komerční a obchodní
plochy.
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D. 4. 3. Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku
Negativní dopady některých komerčních i nekomerčních aktivit na památkovou podstatu
historického jádra, tlak investorů na umísťování investičních kapacit do historického jádra v
rozporu s charakterem a hodnotou dotčených historických objektů, výrazný úbytek veřejných
nezastavitelných ploch, zneužívání veřejných prostor pro nevhodné akce. Záměrné podporovaní
špatného stavebně technického stavu některých objektů vedoucí k rychlé degradaci jejich
stavební podstaty a posléze k neadekvátní rasantní rekonstrukci. Nedostatečná prestiž památkové
péče jako oboru u odborné i laické veřejnosti (viz SWOT analýza).
Název aktivity –
námět projektu
Vypracovat právní
analýzu a přehledné
zásady ochrany
kulturního dědictví
pro vlastníky
památek, pro orgány
samosprávy i státní
správy

Manuál ochrany
technických památek
lázeňského dědictví

Vypracovat regulaci
reklamy a
reklamních ploch
Vypracovat systém
řešení parterů domů
na Hlavní třídě s
cílem zlepšení
architektonického
pojednání a zvýšení
estetické úrovně
řešení parterů
Vypracovat systém
řešení úpravy
povrchů chodníků,
promenád, pěších
zón a ostatních
pěších komunikací

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

50 000,- Kč

Termín
realizace

2015 - 2016

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Město

Rozpočet
Města

Mariánské Lázně
/ Karlovarský kraj

Mariánské
Lázně /
Karlovarský
kraj

Město
80 000,- Kč

2015 - 2016

Mariánské Lázně
/ Karlovarský kraj

80 000,- Kč

80 000,- Kč

80 000,- Kč

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2016
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Město

Mariánské Lázně

Město
Mariánské Lázně

Město
Mariánské Lázně

Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně /
Karlovarský
kraj
Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně

Rozpočet
Města
Mariánské
Lázně

Rozpočet
Města
Mariánské
Lázně
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D. 4. 4. Operativní opatření v majetkoprávní oblasti
Příprava a provádění potřebných opatření v majetkoprávní oblasti je dlouhodobý proces
vyžadující souhlas všech dotčených subjektů, zejména v otázce majetkoprávních vztahů. Návrh
řeší změny v majetkoprávní oblasti, které by znamenaly záchranu památkových hodnot a
zároveň i přínos kulturních hodnot na území MPZ Mariánské Lázně.
Navrácení Velké litinové kolonády Městu Mariánské Lázně – Národní kulturní památka
(NKP). Do seznamu NKP zapsána v roce 2010 jako Kolonáda Maxima Gorkého
Popis:
Velká litinová kolonáda v Mariánských Lázních je nejvýznamnější památkově chráněnou
stavbou, o čemž svědčí i prohlášení kolonády za Národní kulturní památku. Novobarokní
kolonáda byla postavena v roce 1889 na půdorysu původního „kursálu“ (119 x 12 metrů) podle
projektů vídeňských architektů Miksche a Niedzielského. Jedinečná litinová konstrukce byla
vyrobena v blanenských strojírnách knížete Salma. Velká rekonstrukce kolonády proběhla
v letech 1973–1981. V současné době je vlastníkem této stavby společnost Lázně Mariánské
Lázně a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je jako významný lázeňský objekt každodenně
využívána několik desítek let (od poslední velké opravy uplynulo již více než 40 let), vykazuje
mnohá vážná poškození.
Řešení:
Mezi vedením Města Mariánské Lázně a společností Lázně Mariánské Lázně a.s. proběhlo
v poslední době několik jednání, jejichž závěrem je dohoda o převedení Velké litinové kolonády
zpět do vlastnictví města. Vzhledem ke skutečnosti, že lázeňskou společnost čekají v blízké
budoucnosti značné investice (především LD Kavkaz – Weimar) v řádu stamilionů korun, jsou
finance, které je třeba vložit do obnovy Velké kolonády nad současné možnosti lázeňské akciové
společnosti. Protože obnova kolonády je v nejbližší budoucnosti jednou z nedůležitějších investic
ve městě, bude úkolem nového vedení města zajistit potřebné finanční prostředky v takové výši,
aby mohla být současně s obnovou kolonády realizována i několik let plánovaná architektonická
úprava a revitalizace okolí kolonády, především směrem k prostoru Arnika.

název aktivity –
námět projektu
Oprava Velké
kolonády současně
s architektonickou
úpravou a
revitalizací okolí
kolonády

předpokládané
náklady – hrubý
odhad

22 000 000,- Kč

termín
realizace

investor/spolupráce

finanční krytí

2016 – 2017

Město Mariánské
Lázně/ Léčebné
lázně Mariánské
Lázně a.s.

Veřejné
rozpočty-rozpočet
Města Mariánské
Lázně, dotační
prostředky EU
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D. 4. 5. Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku
Formulace potřebných materiálů a projektů ke zlepšení využívání statku nebo žádoucí
změny využívání atd.; návrh využití pro chybějící funkce (návštěvnické centrum, přednáškový
nebo víceúčelový sál, studijní depozitář, tematická knihovna k tématu světového dědictví atd.).
Název aktivity –
námět projektu
Úprava zasedacího
sálu v budově
radnice na
víceúčelový
přednáškový sál

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

100 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015

Město
Mariánské Lázně

Rozpočet
Města
Mariánské
Lázně

D. 4. 6. 1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Modernizace návštěvnického centra a přilehlého parkoviště; návrh redukce a modernizace
některých zařízení; návrh prezentace památky nebo některých částí památky; návrh vytvoření tematické
expozice v některém vhodném objektu; návrhy neinvestičních aktivit, přípravy propagačních a
prezentačních materiálů;
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Vybudování
Lázeňské cesty
Karlovarského kraje

50 000,- Kč

2015

Karlovarský kraj /
Město
Mariánské Lázně

Oživení lázeňského
centra pomocí
"Oživlých příběhů" z
historie města i
významných
návštěvníků
Mariánských Lázní

200 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Mariánské Lázně

Rozpočet Města
Mariánské Lázně

propojení nominace
Slavných lázní
Evropy s nominací
Kulturní krajina
Krušnohoří

80 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Mariánské Lázně,
Karlovarský kraj

Rozpočet Města
Mariánské Lázně,
Karlovarský kraj
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D. 4. 6. 2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
Aktualizace webových stránek; tvorba lokálních didaktických programů; zlepšení
jazykové vybavenosti personálu.
Název aktivity –
námět projektu
Databáze lázeňského
dědictví a kulturních
hodnot na území
MPZ Mariánské
Lázně pro práci
odborných institucí i
úřadů (digitalizace)
Vypracování
příručky s
pracovními listy o
lázních a lázeňském
dědictví pro základní
a střední školy

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

50 000,- Kč

2016

30 000,- Kč

2016

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Město
Mariánské Lázně /
Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Mariánské
Lázně /
Karlovarský
kraj

Město
Mariánské Lázně /
Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Mariánské
Lázně /
Karlovarský
kraj

D. 4. 7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
Doprava v historickém centru města - pohyb a stání vozidel v Městské památkové zóně
(rezervaci).
V současné době je pohyb vozidel i doprava v klidu problémem nejen v lázeňském území, ale
také v lokalitách na lázeňské území bezprostředně navazujících. Městská páteřní komunikace –
Hlavní třída, je velmi dopravně zatížená. Trasu zde má městská hromadná doprava i doprava
individuální. V nejbližší budoucnosti je nutné dopravu na Hlavní třídě omezit.
V celém městě platí zákaz stání pro autobusy a nákladní vozidla. Turisté mohou nastupovat
a vystupovat u autobusové zastávky City Service (CK Cup Vital) nebo před hotelem, v němž
jsou ubytováni.
Řešení:
Z analýzy současného stavu návštěvnosti a z očekávaného nárůstu zájmu o statek světového
dědictví vyplývá nutnost řešení pohybu a především stání vozidel. Z oblasti pasivní dopravy
(parkování) jsou v plánu úpravy současně provozovaných parkovišť a řešení lokálních problémů
v rámci městských částí. Sezónní problematika centra města je částečně eliminována odstavným
parkovištěm u Kauflandu a následně také posílením možností parkování s víceúčelovým
režimem parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu pro rezidenty i pro
návštěvníky centra města.
Provoz motorových vozidel ve vybraném území se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 ve
znění pozdějších předpisů, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí města. Uvedená vyhláška upravuje podmínky k vjezdu motorových
vozidel do vybraného území města Mariánské Lázně, vydávání povolení k vjezdu, výši místního
poplatku za povolení k vjezdu, placení poplatku a osvobození od jeho zaplacení.
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Ve městě jsou v současné době na vhodných místech rozmístěny parkovací automaty. Některé
automaty na příjezdech do lázeňského území vydávají časově omezené povolení vjezdu do
lázeňského území. Kapacita parkovacích míst v lázeňské části byla rozšířena, přibyla místa na
Mírovém náměstí a nově lze parkovat i na Goethově náměstí.
Největší parkoviště se stáním pro autobusy je Centrální parkoviště pro autobusy mezi ulicemi
Palackého, Hlavní a Plzeňskou.
Pro zklidnění lázeňského území a omezení přímého vjezdu je důležitý systém záchytných
parkovišť. Vzhledem k stále rostoucímu stupni automobilizace a rostoucímu počtu návštěvníků,
kteří do lázní přijíždějí svými vozidly, a především pro další zklidnění stávajících místních
komunikací v exponovaném lázeňském území, bude vhodné řešit klidovou dopravu výstavbou
velkokapacitních garážových objektů ve vhodných lokalitách.
Název aktivity – námět
projektu
Navýšení počtu
parkovacích automatů
Výstavba
velkokapacitních
garážových objektů

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
500 000,- Kč

50 000 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční
krytí

2015 – 2018

Město Mariánské
Lázně

Město
Mariánské
Lázně

2018 - 2022

Město Mariánské
Lázně/ROP
Severozýpad

Město
Mariánské
Lázně/EU

Autobusová doprava – Městská hromadná doprava (MHD)
Popis:
V současné době je přeprava obyvatel Mariánských Lázní, Lázeňských hostů, turistů i dalších
každodenních návštěvníků města řešena trolejbusy. Přeprava těmito dopravními prostředky má
své přednosti, ale také nedostatky. Předností je šetrnost k životnímu prostředí lázeňského města –
tichý provoz a navíc provoz bez zplodin zatěžujících ovzduší. Nedostatkem jsou vysoké náklady
na udržování vozového parku a stejně tak vysoké náklady na údržbu trolejového vedení.
Řešení:
Vzhledem k vysokým nákladům na provoz trolejbusů jako dopravních prostředků MHD,
převažuje ve vedení města názor na změnu systému v městské dopravě, výměnu stávajících
trolejbusů za elektrobusy. Životní prostředí zůstane neporušeno a z ulic v exponované části
památkově chráněného prostředí bude odstraněno problematické trolejové vedení, včetně kotev
trolejí umístěných mnohdy na soukromých budovách. Předpokladem pro úspěšnou realizaci
investice v řádu několika desítek milionů korun je kladné posouzení žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí. Uvažováno je i o alternativní dopravě ve smyslu kombinace
dopravního prostředku řešeného jako trolejbus-elektrobus.
Název aktivity – námět
projektu

Výměna dopravních
prostředků Městské
hromadné dopravy

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

30 000 000,- Kč

2015 – 2017
Rok 2017
pravděpodobný
termín ukončení
provozu
trolejbusů
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Finanční
krytí

Město Mariánské
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životního prostředí
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Lázně,
státní
rozpočet
dotace MŽP
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Automobilová doprava – dálková doprava, individuální přeprava osob do lázeňského
města Mariánské Lázně
Popis:
Pro dálková silniční spojení jsou rozhodující dva směry – jižním směrem na dálnici D5, která
spojuje hraniční přechod mezi ČR a Německem Rozvadov, se západočeskou metropolí Plzní a
dále pokračuje do hlavního města Prahy a a směrem východním po silnice I. třídy č. 6. která je
již v úseku od Chebu do Karlových Varů řešena jako rychlostní silnice R6 - součást budoucího
rychlostního tahu propojující západní hranici (silniční přechod Pomezí nad Ohří) s hlavním
městem Prahou. Problémem v dálkových silničních spojích jsou připojení k těmto hlavním
tahům komunikacemi nižší třídy. Směrem jižním je to silnice č. 21 - spojení mezi Mariánskými
Lázněmi a nájezdem na dálnici D5. Tato komunikace je značně zatížena kamionovou dopravou,
především v úseku Chodová planá – nájezd na dálnici D5. Směrem severovýchodním - napojení
na silnici I. třídy č. 6. která je již v úseku od Chebu do Karlových Varů řešena jako rychlostní
silnice R6, rovněž po velmi zatížené silnici č. 21 v opačném směru. Řidiči, kteří příliš
nespěchají, mohou zvolit příjemné spojení mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary po
silnici - součást budoucího rychlostního tahu propojující západní hranici (silniční přechod
Pomezí nad Ohří) s hlavním městem Prahou. V úseku seč. 20 do Bečova nad teplou a pokračovat
po silnici č. 230 do Mariánských Lázní.
Řešení:
Pro zlepšení dopravní situace v napojení na dálkové spojení je velmi důležité dokončení
rychlostní komunikace R6 Pomezí nad Ohří (hranice s Německem) – Cheb – Karlovy Vary –
Praha a rozšíření a tím zvětšení propustnosti silnice č. 21, která spojuje rychlostní komunikaci
R6 s dálnicí D5.
Název aktivity –
námět projektu
Dokončení
rychlostní
komunikace R6
Pomezí nad Ohří Praha
Rozšíření – zvýšení
průjezdnosti
komunikace č. 21

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
Nelze v současné
době kvalifikovaně
odhadnout

Nelze v současné
době odhadnout

Termín
realizace

Investor/Spoluprá
ce

Finanční krytí

2016 - 2020

Stát/ kraj, město

Státní
rozpočet/rozpočet
Karlovarského a
Plzeňského kraje

2020 - 2025

Stát/Karlovarský
kraj, Plzeňský
kraj

Státní
rozpočet/rozpočet
Karlovarského a
Plzeňského kraje

Železniční doprava – spojení Mariánských Lázní s Evropou, spojení s Karlovými Vary a
Františkovými Lázněmi
Popis:
Železniční stanice Mariánské Lázně je součástí exponované trati s mezinárodním provozem č.
170 Praha - Cheb, s napojením na Schirnding a dále na západní Evropu. Z Mariánských Lázní
lze dále pokračovat do Františkových Lázní, případně do německých lázní Bad Brambach.
Stanice zajišťuje odbavení cestujících v mezinárodní přepravě včetně rezervačních dokladů
(místenky, lůžka a lehátka) a komplexní odbavení cestujících i jejich zavazadel ve vnitrostátní
přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka a lehátka).
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Služby poskytované ve stanici
 Vnitrostátní pokladní přepážka,
 mezinárodní pokladní přepážka,
 čtečka a výdej In-karet,
 platba platební kartou,
 platba v eurech,
 ČD Kurýr,
 čekárna pro cestující,
 úschovna zavazadel,
 úschovna kol,
 WC,
 ČD Bike půjčovna jízdních kol a elektrokol.
Důležitým železničním spojením je trať č. 149, která spojuje Mariánské Lázně s třetím,
nejdůležitějším vrcholem Západočeského lázeňského trojúhelníku – Karlovými Vary. Tato
železniční trať je velmi vyhledávanou turistickou atrakcí. Trať vede údolím řeky Teplé,
malebnou krajinou mezi skalami a lesním porostem. Problémem je malá hustota spojů –
především ve večerních hodinách a malá možnost (především pro turisty) cestovat historickým
vlakem. Problémem je rovněž udržování čistoty po celé délce trati, především v místech před
příjezdy do cílových měst.
Řešení:
Vzhledem k mimořádné atraktivitě železniční trati č. 149 se nabízí příležitost pro soukromého
přepravce, především pro dopravu lázeňských hostů a turistů, kteří krátkodobě pobývají
V Mariánských Lázních i Karlových Varech. V současnosti zajišťuje pravidelnou osobní
dopravu na této trati společnost GW Train Regio a.s. Lázeňská i turistická sezóna se v současné
době prodlužuje o jarní i podzimní, v některých případech i zimní měsíce, proto by bylo
zavedení pravidelného jízdního řádu historického vlaku (parní lokomotivy) vítaným zpestřením
nabídky dopravy do obou světově proslulých lázeňských měst Karlových varů i Mariánských
Lázní. Jízdu vlakem s parní lokomotivou by jistě uvítali také obyvatelé Karlových Varů,
Mariánských Lázní i celého Karlovarského kraje.

Název aktivity –
námět projektu
Zavedení
pravidelného jízdního
řádu historického
vlaku na trati č. 149
Karlovy Vary –
Mariánské Lázně
Posílení večerních
spojů současného
dopravce

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

300 000,- Kč ročně

60 000,- Kč ročně

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční
krytí

Dlouhodobě

soukromý
dopravce/Karlovarský
kraj, Města Karlovy
Vary a Mariánské
Lázně

Privátní
sféra

Dlouhodobě

Soukromý
dopravce/Karlovarský
kraj

Privátní
sféra,
Karlovarský
kraj
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D. 4. 8. Monitoring statku z hlediska uchování OUV
Potřebná praxe a stanovení cílů ve vztahu k OUV a monitoringu statku.
Název aktivity –
námět projektu
Vytvořit komplexní
manuál monitorování
celého území MPZ,
zkompletizovat
referenční podklady

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

30 000,- Kč

2015

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Město

Rozpočet
Města

Mariánské Lázně

Mariánské
Lázně

D. 4. 9. Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce
Chybějící odborné a vědecko-výzkumné dokumenty k prohloubení znalostí a rozšíření
informačních zdrojů o hodnotách statku.
Název aktivity –
námět projektu
Vypracování studie
"Koncepce péče o
Terapeutickou
krajinu, krajinářské
aspekty území se
souborem
historických budov
lázeňského dědictví"
Vypracování studie
"Střešní krajina v
MPZ Mariánské
Lázně "
Odborný workshop
"Lázeňské dědictví architektura lázní a
provozní lázeňské
stavby, jako
nejvýznamnější
součást lázeňských
míst"

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

100 000,- Kč

100 000,- Kč

Termín
realizace

2015 - 2017

2015 - 2017

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Město

Rozpočet
Města

Mariánské Lázně

Město

Mariánské Lázně

Město
400 000,- Kč

2016

Mariánské Lázně,
Karlovarský kraj,
NPÚ, MK ČR

Mariánské
Lázně

Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně
Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně,
Karlovarský
kraj

D. 4. 10. Další nezbytná opatření
Název aktivity –
námět projektu
Open air galerie –
fotografie
významných
osobností, které
navštívili město

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Město

Mariánské
Lázně,

Rozpočet
250 000,- Kč

2015 - 2017

Mariánské Lázně,
Karlovarský kraj
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Open air galerie –
fotografie
lázeňských měst,
které jsou součástí
nadnárodní
nominace na zápis na
seznam světového
přírodního dědictví
UNESCO

150 000,- Kč

2015 - 2017

velkoplošná
prezentace
kulturních hodnot
města Mariánské
Lázně ve formě
nástěnných maleb na
volné štíty domů

900 000,- Kč

2015 - 2017

propagace nominace
zápisu na Seznam
světového kulturního
dědictví UNESCO
ve městě i na
příjezdových
komunikacích do
města

600 000,- Kč

2015 - 2017

vybudování
informačního centra
na příjezdu do města
s možností parkování
(od Prahy i od
Chebu)

V rámci úpravy
dopravních vazeb

2015 - 2017

1 500 000,- Kč

2015 - 2017

Město

Mariánské Lázně,
Karlovarský kraj,
další města
sdružení Great Spas
of Europe

Město

Mariánské Lázně

Město

Mariánské Lázně

Město

Mariánské Lázně

Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně,
Karlovarský
kraj,
Great Spas of
Europe

Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně

Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně

Rozpočet
Města

Mariánské
Lázně

vybudování
jednotného
informačního a
naváděcího systému
v MPZ Mariánské
Lázně

logické provázání
dopravního
informační
systému pro
motorová vozidla s
informačním
systémem pro pěší
a cykloturisty
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Lázně
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D. 5 Stabilizace a závaznost Management Planu
Management Plan byl zpracován na období let 2015-2020 a časově se dělí na:
- krátkodobý plán pro roky 2015-2018
- střednědobý plán pro roky 2019–2020
Krátkodobý plán časově koinciduje s obdobím předcházejícím podání žádosti o zápis statku na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a s obdobím evaluace, a zahrnuje i
některé projekty s jejich realizací se v tomto období již počítá.
Střednědobý plán pak zahrnuje další projekty navrhované s cílem zachovat a zlepšit hodnoty
statku s tím, že pro jejich financování bude možné využít i dotační tituly Evropské unie pro
programové období 2014–2020 a dotační tituly České republiky i na národní a regionální úrovni,
jejichž konkrétní rozsah v době zpracování Management Planu nemohl být ještě znám.
Podle aktuálního stavu příprav a realizace projektů a související obnovy jednotlivých komponent
statku bude Management Plan průběžně aktualizován na základě rozhodnutí pracovní skupiny. Je
to otevřený dokument, který bude reagovat na aktuální potřeby, vždy s důrazem na zachování
jedinečné světové hodnoty statku.
Dosažení úspěšného naplňování uvedených cílů Management Planu bude vyžadovat kontinuální
zapojení a úsilí kompletního spektra partnerů, kteří jsou odpovědni za řízení památky na místní,
regionální i národní úrovni. Pro úspěch tohoto Management Planu bude základním
předpokladem pečlivá koordinace partnerů. Schválení Management Planu bude provedeno
Radou města Mariánské Lázně a usnesením Zastupitelstva města Mariánské Lázně jako součást
Strategického plánu rozvoje města Mariánské Lázně. Zároveň bude jmenována Steering Group a
ustanovena pozice Site Managera.

D. 6 Schválení Management Planu samosprávou města
Stabilizace Management Planu a zajištění jeho závaznosti jakožto nástroje plánování pro
městskou samosprávu bude realizováno prostřednictvím schválení Rady města Mariánské Lázně
a usnesení Zastupitelstva města Mariánské Lázně (v první polovině roku 2015) jako součást
Strategického plánu rozvoje města Mariánské Lázně. Více informací o postupu a způsobu
realizace právního ukotvení a schválení Management Planu viz Management Plan I. fáze:
zpracování podkladů a úvodní analýzy, 2013.
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D. 7 Jmenování řídící skupiny (Steering Group), obsazení
pozice správce statku (Site Manager)
D. 7. 1 Steering Group
V každém z komponent nominovaného statku bude zřízena Řídící skupina - Steering Group. Ta
bude mít statut pracovní komise, poradního orgánu Rady města Karlovy Vary. Steering Group
bude zřízena Radou města Mariánské Lázně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
územní odborné pracovištěm v Lokti, a jejími členy budou zástupci města Mariánské Lázně,
zástupci významných vlastníků památkových objektů na území statku, zástupci orgánů veřejné
správy (zejména památkové péče, územního plánování a ochrany přírody), zástupci veřejnosti
(včetně neziskových organizací). Členy Steering Group budou i odborníci připravující I. a II. fázi
Management Planu.
Stálí členové Steering Group:
1. Starosta města Mariánské Lázně
2. Náměstek starosty s gescí pro kulturu a cestovní ruch
3. Pracovník Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště Praha, referát památek
s mezinárodním statusem
4. Pracovník Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Lokti, oddělení
památkových průzkumů a monitoringu památek světového dědictví
5. Pracovník odboru památkové péče městského úřadu Mariánské Lázně – vedoucí odboru
6. Pracovník odboru územního plánování městského úřadu Mariánské Lázně
7. Pracovník oddělení strategického rozvoje městského úřadu Mariánské Lázně
8. Pracovník odboru kultury městského úřadu Mariánské Lázně - vedoucí odboru kultury
9. Pracovník Informačního centra města Mariánské Lázně
10. Pracovník ochrany přírodních léčivých zdrojů
11. Odborníci připravující I. a II. fázi Management Planu
Hlavní náplní činnosti Steering Group budou:
• konzultace a aktualizace Management Planu v rámci pravidelných porad (1 x měsíčně, v
případě potřeby častěji dle návrhu správců statku, Site Managera popř. členů Steering Group)
• spolupráce se Site Managerem při zajišťování managementu projektů stanovených
Management Plan (příprava, implementace, kontrola, vyhodnocení)
• prostřednictvím Site Managera předkládá Steering Group podněty příslušným orgánům státní
správy
• spolupráce při prezentaci a osvětě chráněného statku světového dědictví
• spolupráce na realizaci Monitorovací zprávy (připomínkování)
D. 7. 2 Site Manager
Site Manager je jmenovaná odpovědná osoba pověřená dohledem nad naplňováním a aktualizací
Management Planu. Site Manager jako kontaktní osoba Management Planu musí být v dispozici
přímo v místě – chráněném statku světového dědictví. V návaznosti na zodpovědnost k lokalitě
bude manažerem statku - Site Manager - vrcholný zástupce města - v tomto případě starosta
města Mariánské Lázně, nebo jím pověřený pracovník. Funkce manažera statku je čestná.
V rámci své činnosti zajišťuje Site Manager koordinaci péče o historické dědictví, o jeho obnovu
a prezentaci. Svou osobou reprezentuje a zastupuje zájmy Světového dědictví, mělo by se tedy
jednat o obecně respektovanou osobnost. Site Manager musí mít dlouhodobý přehled o situaci v
památkové péči, ochraně životního prostředí, kultuře, cestovním ruchu a vnějších vztazích místa.
Zároveň je nutné, aby byl vybaven patřičnými rozhodovacími kompetencemi minimálně na
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úrovni místní samosprávy, byl schopným projektovým manažerem (od plánování projektů, přes
jejich finanční zabezpečení až po úspěšnou realizaci a propagaci). Zároveň musí plnit aktuální
úkoly nad standardní rámec vymezených povinností, které vzniknou při mimořádných situacích
(např. přírodní katastrofy, ohrožení statku aj.).
V současné době není funkce „Site Manager“ pro město Mariánské Lázně obsazena. Site
Manager bude jmenován v průběhu 1. kvartálu roku 2015.
Hlavní činnosti Site Managera:
• je kontaktní osoba ve věcech týkajících se chráněného statku mezi samosprávou města
Mariánské Lázně a státní správou, orgány státní památkové péče, poradní organizace Výboru
světového dědictví aj.
• plní úkoly uložené Management Planem (projekty, monitoring, zprávy, mise), jakož i
mimořádné úkoly nad vymezený rámec Management Planu, úkoly plynoucí z jednání
Steering Group, průběžně kontroluje jejich plnění
• je delegován jako reprezentanta správce statku při vhodných příležitostech a v souladu s
představiteli samosprávy města Mariánské Lázně, reprezentuje památku navenek
• podílí se na zajišťování prezentace a osvětě chráněného statku
• poskytuje informace týkající se chráněného statku – Steering Group, správcům, veřejnosti,
občanským iniciativám a nevládním organizacím apod.
• aktivně se podílí na řešení konfliktních situací – předkládá problémové případy Steering Group
a plní úlohu komunikátora
• zabezpečuje připomínkování pravidelných monitorovacích zpráv, které předkládá správcům a
členům Steering Group k připomínkám
• přijímá a dále předkládá významné oficiální dokumenty, dílčí zprávy o stavu památky,
rozhodnutí Výboru světového dědictví apod. Připravuje je ke schválení a k připomínkám
Steering Group a správcům památky
• iniciuje, připravuje a předkládá Radě města Mariánské Lázně stanoviska Steering Group k
projektům a aktivitám, které směřují nebo se odehrávají a mají vliv na chráněný statek a
pravidelně informuje Radu města Mariánské Lázně o činnosti své i Steering Group
D. 7. 3 Předkládání zpráv, systém kontroly naplňování Management Planu
Site Manager spoluvytváří a naplňuje harmonogram kontrol plnění jednotlivých projektů v
rámci Management Planu. Výsledky kontrol budou ve formě zprávy předkládány Radě a
Zastupitelstvu města Mariánské Lázně. Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen
pro městskou samosprávu, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost. Vyhodnocení a
porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji města a plnění Management Planu.
1 x do roka vypracuje a předloží Site Managera Radě města Mariánské Lázně zprávu o činnosti a
plnění Management Planu. Společně s Národním památkovým ústavem, územním odborným
pracoviště v Lokti, se podílí na tvorbě Monitorovací zprávy památky světového dědictví (1x
ročně, 1 x za 5 let).
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E.

MANAGEMENT PLAN
MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
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E. 1 Návaznost Management Planu na strategické
dokumenty Města Františkovy Lázně
Demokratická revoluce na konci roku 1989 znamenala zásadní předpoklad nového
pozitivního vývoje. Františkovy Lázně oprašovat svou zašlou slávu. V roce 1992 byly státní
lázně ve Františkových Lázních přetransformovány ve společnost Lázně Františkovy Lázně a.s.
Začalo se s rozsáhlou rekonstrukcí lázeňských hotelů a modernizací balneoprovozů. Léty
ověřené léčebné procedury doplnila řada moderních wellness procedur a lázně se opět začaly
dostávat do povědomí i zahraničních klientů. Vyhláškou č. 443/92 uveřejněné dne 18. září 1992
ve Sbírce zákonů, byly Františkovy Lázně prohlášeny za městskou památkovou rezervaci, čímž
se lázeňskému centru města dostalo nejvyšší možné plošné ochrany. Péče města o vzhled
městské památkové rezervace byla oceněna prvním místem v celostátní soutěži „Historické
město 2004”, vyhlašované ministerstvem kultury ČR.
Stav péče o kulturní památky a lázeňské dědictví ve Františkových Lázních nebyl ale
vždy jednoduchý. Vzhledem k nedostatečné údržbě stávajícího fondu byly objekty přivedeny až
na samý práh únosnosti. Opotřebení základních prostředků přesáhlo 70 %, což mělo za následek,
že řada lázeňských objektů je prázdná, bez využití.
V současné době nastala v souvislosti s navrhovanou nominací lázeňského města
Františkovy Lázně na Seznam světového dědictví UNESCO další etapa zviditelňování
lázeňského města, s níž souvisí snaha po opravách dalších památek a významných staveb ve
městě. Pozitivní výsledky v posunu chápání hodnot přináší i aktivita samotného Města. Politické
vedení města myšlenku zápisu dnes plně podporuje a koná řadu kroků, které směřují
k vytčenému cíli.
Zachování památkových hodnot území bude realizováno jednak prostřednictvím cíleného
uplatnění regulace, kterou zajišťuje památkový zákon, a dále stanovením podmínek k
zabezpečení kulturních hodnot památkově chráněného území. Povinnosti konkrétním vlastníkům
nemovitostí vzniknou až na základě individuálních správních rozhodnutí.
Základní podmínky ochrany a péče o nominovaný statek musí tedy vycházet ze současného
stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace
zamýšleného záměru. Při všech zásazích do památkově chráněných staveb či staveb v chráněném
prostředí nominovaného statku i ochranného pásma je nutné dodržovat základní legislativní
rámec platný v české republice (viz dále). Vedle této základní premisy je nutné v péči o
nominovaný statek důsledně využívat metodiku památkové péče, publikovanou v metodických
materiálech a příručkách Národního památkového ústavu. Před zásadními zásahy do podstaty
objektů je nutné dodržovat novelu stavebního zákona a vyžadovat provedení nezbytné
předprojektové přípravy, zejména vyhotovení stavebně historického průzkumu. Při jednodušším
zásahu je možné se omezit na formu dílčích studií, archivní rešerše či stavebně historické
analýzy. Jasné poznání dává jasnou představu a specifikaci, v čem tkví památková podstata
objektu.
Cílem památkové péče je kromě zastavení zkázy památky, rovněž eliminovat co nejvíce
soudobé negativní vlivy a speciálními technikami (konzervace, restaurování, obnova) udržovat
vypovídací hodnotu památky.
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Nástin obecných kritérií při ochraně a obnově architektonického dědictví:
• Zachovat maximum originální historické substance
• Zachovat maximum originálních historických konstrukcí
• Opravu originálu upřednostnit před jeho úplným nahrazením
• Opravu nebo konzervování realizovat kompatibilními a reverzibilními materiály
• Před opravou, konzervováním důkladně zmapovat původní historickou konstrukci
zaměření, diagnostika poškození, analýza stavu, analýza původního konstrukčního
řešení, původního materiálu a povrchových úprav
• Opravy i jednoduchých architektonických historických prvků realizovat po důkladné analýze
a na základě návrhu na opravu / obnovu / konzervování, což je nezbytné konzultovat
s odborníky památkáři (nezbytné v případě, kdy je objekt kulturní památkou a nebo se
nachází na území MPR) a provést na základě vydaného závazného stanoviska orgánu
památkové péče
• Opravu / obnovu architektonického detailu může realizovat pouze řemeslník, který je v této
činnosti kvalifikovaný.

Management Plan města Františkovy Lázně je zpracován v souladu se strategickými
dokumenty Města Františkovy Lázně, které mají sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje města. Jako
podklad byly vzaty všechny dokumenty a koncepční materiály města Františkovy Lázně
vztahující se k danému tématu, detailní údaje byly čerpány i z územně analytických podkladů
Města Františkovy Lázně, které byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
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Výběr z nejvýznamnějších dokumentů a projektů na území města Františkovy
Lázně
Strategický plán rozvoje města Františkovy Lázně pro období 2008 - 2015
Strategický plán rozvoje města Františkovy Lázně je strategický dokument, který orientuje další
rozvoj města do roku 2015. Kombinuje současnou situaci města se vztahy k jeho okolí a s
pohledem na jednotlivé složky mající vliv na kvalitu života ve městě. Velmi podstatným úkolem
strategického plánu je, že vytváří koncepční rámec politickému vedení pro rozhodování v
konkrétních otázkách rozvoje města a s ohledem na jeho časový rámec pomáhá zachovat žádoucí
směr vývoje, čímž je snížena závislost na momentálním politickém složení.
Analytická část Strategického plánu rozvoje města Františkovy Lázně pro období 2008 – 2015
(dále jen „SPRFL“) posuzuje vnitřní situaci města a popisuje problémové okruhy, na základě
kterých byla zpracována souhrnná analýza města, tzn. analýza jeho silných a slabých stránek a
jejich příčin. Silné a slabé stránky města byly posuzovány z různých hledisek, srovnávány se
situací v kraji a následně stručně formulovány. Byly tak získány porovnatelné výhody a
nevýhody mající zásadní význam pro orientaci a působení v konkurenčním prostředí, ve kterém
se město nachází.
Posouzením příležitostí a ohrožení z vnějšího prostředí bylo umožněno porozumění vnějším
vlivům a různým vývojovým tendencím mající vliv na využití příležitostí, které se nabízejí nebo
nabídnou v budoucnosti, nebo naopak umožní účinnou obranu proti jevům a trendům, které se
mohou objevit. Význam pro další práci však má jejich identifikace a jejich další sledování.
Na základě souhrnné SWOT analýzy a utřídění analytických poznatků byla posléze formulována
následující soustava cílů a priorit, v rámci které jsou dále konkretizovány specifické podpůrné
nástroje.25

Strategická vize:
Františkovy Lázně chtějí být městem, odkud místní obyvatelé nebudou odcházet a kam se
návštěvníci budou rádi vracet

Pro naplnění této vize se rozvoj Františkových Lázní opírá o následující rozvojové pilíře:
1.
Rozvojový pilíř – Dobré město pro život
1.01. Dopravní opatření na městské komunikační síti
1.02 Příprava rozvojových území pro výstavbu
1.03 Duplicitní využití lázeňské a turistické infrastruktury pro obyvatele
1.04 Modernizace a dostavba školských zařízení
1.05 Zkvalitnění stávajících a doplnění chybějících služeb obyvatelstvu
1.06 Rozvoj infrastruktury pro rekreaci a sportovní aktivity obyvatelstva
1.07 Vytváření příznivého prostředí pro rozvoj drobného a středního podnikání v oblastech
nerušící lázeňskou funkci
1.08 Rozšiřování a regenerace parků, údržba zeleně
1.09 Zkvalitnění odpadového hospodářství na území města Františkovy Lázně

25

Strategický plán rozvoje města Františkovy Lázně, REDI s.r.o., 2008
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2.
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Rozvojový pilíř – Centrum lázeňství a turistiky
Nové turistické cíle a jejich kumulace
Alternativní léčebné a pobytové programy
Modernizace léčebných, ubytovacích a stravovacích zařízení
Propagace města a lázní moderními marketingovými prostředky
Podpora rozvoje podnikání v lázeňství, turistice a ostatních formách cestovního ruchu
Aktivní účast ve Sdružení lázeňských měst

3.
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

Rozvojový pilíř – Dobře komunikující a spravované město
Komunitní plánování
Profesionalizace aparátu Městského úřadu
Podpora občanských aktivit
Zavedení projektového řízení pro realizaci Strategického plánu rozvoje
Partnerský dialog s rozhodujícím zaměstnavatelem Lázně F. Lázně a.s.
Společné projekty s okolními městy a obcemi

MPZ a současně platný územní plán města
Zpracovatel: Ing. arch. Jaroslav Jelínek, Ing. arch. Luděk Vystyd, Ing. arch. Jaroslav Aust
Datum schválení: 08/2014
V červenci 2013 započal pořizovatel s přípravou pokynů k úpravě návrhu územního plánu. Práce
pokračovaly od konce ledna 2014 a dokončeny byly dne 31. března 2014. Upravený návrh
Územního plánu Františkovy Lázně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Františkovy
Lázně č.485/2014 dne 27.8.2014.
Regulační plán městské památkové rezervace Františkovy Lázně
Zpracovatel: Ing. arch. Luděk Vystyd
Datum schválení obecním zastupitelstvem 27.10.2004
Zastupitelstvo města rozhodlo, že památkovou péčí stanovená míra regulace spolu s požadavky
na ochranu přírodních léčivých zdrojů je natolik úplná, že již není nutné rozšiřovat ji o další
kritéria, která by byla obsažena v dalším stupni územně plánovací dokumentace. Proto město
nechalo zpracovat Regulační plán MPR Františkovy Lázně, jako materiál sumarizující tyto
regulační požadavky na objekty a plochy v MPR Františkovy Lázně. Tento dokument dostatečně
slouží pro plánování a řízení stavebních úprav v tomto území.
Program regenerace MPR Františkovy Lázně
Datum dokončení: 12/1994
Datum schválení Programu zastupitelstvem: 17.1.1995
Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován:
Aktualizovaný plán je zpracován do roku 2015
Datum aktualizace Programu regenerace: 10/2004
Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 27.10.2004
doporučuje se:
- průběžně pracovat na aktualizaci Programu regenerace,
- rozvíjet znalosti o památkových hodnotách území pořizováním stavebně historických,
architektonických a památkových průzkumů,
- podporovat obnovu kulturních památek v soukromém vlastnictví z rozpočtu města,
- průběžně pracovat na aktualizaci ÚPD ve vztahu k památkově chráněnému území,
- podporovat kulturní aktivity v památkově chráněných územích.
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V souladu s rozvojovými záměry města jsou za základ rozvoje MPR považovány
následující cíle:
a) preference lázeňské funkce
- modernizace ubytovacích lázeňských domů na úroveň současných hygienických požadavků
- vytváření podmínek pro moderní lázeňské metody při zachování tradičních balneologických
procedur
- dořešení organizace dopravy ve městě
b) zvýšení turistické přitažlivosti
- kvalitní informační systém
- podpora vzniku provozoven v přízemí lázeňských domů
- posílení jednoduchých občerstvovacích příležitostí, včetně zahradních restaurací
c) dosažení vysoké estetické kvality
- zásady pro koncepční regulaci všech architektonických prvků (barevnosti fasád, střešní
krytina, výplně otvorů, označování provozoven a reklam, umisťování dalších prvků, jako
antény, satelity apod.)
- koncepční péče o zeleň a o prvky drobné architektury v městských parcích (zejména park u
kolonády a Izabelina promenáda)
- litinový program veřejného osvětlení rozšířit postupně na celou MPR
- nahrazení asfaltových povrchů za dlažby
- dostavba proluk po vybouraných objektech a využití dvorních traktů
d) dořešení dopravy
- dopravní omezení v MPR
e) zvýraznění všech specifických jevů a prvků
- v zájmu obyvatel prosazování lázeňství a turistického ruchu jak v oblasti architektury, tak v
oblasti kultury, obchodu a služeb
f) rozvoj drobných podnikatelských aktivit
- zprovozňování obchodních parterů
g) inženýrské sítě
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Dokumenty se vztahem k památkové péči
Koncepce památkové péče Karlovarského kraje 26
Pojetí koncepce směřuje k tomu, aby její publikace byla pro vlastníky i zájemce o ochranu
památek užitečnou příručkou, která by současně probouzela zájem o kulturní dědictví v celé jeho
historické šíři. Součástí je rozsáhlý přehled historického vývoje osídlení, typologie urbanismu,
stavitelství i uměleckých děl, zasazený do politických souvislostí i krajinného rámce. Autoři
usilovali o vyzdvižení specifických hodnot, neboť oblast Chebska a Karlovarska dosud do
značné míry stála stranou památkového výzkumu i péče. Záměrem bylo přispět k probuzení či
posílení zájmu obyvatel o odkaz minulosti, poukázat na výsadní specifika a podpořit zájem o
památky založený na zájmu o výnosy z cestovního ruchu.
Kraj s vědomím možností, jež památky do budoucna mohou i z hospodářského hlediska
poskytovat, v koncepci přijal mnohé náročné závazky - prezentovat památkový fond, možnosti
využití jeho potenciálu i ohrožených památek. V souvislosti s přípravou koncepce autoři podle
metodiky NPÚ vypracovali vzorová památková hodnocení pro 5 měst a pro 3 vesnice. Navrhli
také směry dalšího rozšiřování ochrany. Na základě dokončené Koncepce byl v roce 2006
zpracován Návrh na zařazení částí historických center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně do národního potenciálu pro budoucí nominace pro zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO, tedy do tzv. Indikativního seznamu České republiky. Podle obecné
struktury vycházející z Operačních směrnic k Úmluvě o ochraně světového dědictví, byla o
lokalitách zařazených jednotlivými státy do indikativního seznamu připravena pro projekt
Západočeský lázeňský trojúhelník úvodní dokumentace, která byla verifikována podpisem
ministra kultury a diplomatickou cestou předána Centru světového dědictví v Paříži.
Dokumentace obsahuje stručný popis, zdůvodnění hodnot, informaci o existující právní ochraně
a charakteristické fotografie všech tří měst. Kompaktnost urbanistických celků a koncentrace
architektonicky hodnotných staveb je doložena plánovou přílohou, obsahující i optimální územní
rozsah potenciální světové památky.
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020 27
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020 vychází ze situace v
oblasti kultury v letech 2008 – 2012 a jejího současného stavu. Vzhledem k očekávanému vývoji
ekonomiky v České republice i v regionu, si koncepce klade za cíl udržet v následujících letech
výši finančních prostředků vkládaných do oblasti kultury na úrovni roku 2012 a jejich efektivní
využití – plnohodnotné zachování funkcí kulturních institucí i úroveň živé kultury. Současně
upozorňuje na investice nutné pro zachování minimálního rozvoje především krajských
kulturních institucí s ohledem na udržení jejich úrovně a také vzhledem k očekávanému nárůstu
návštěvnosti regionu, spojeného s iniciativami UNESCO.
Asociace evropských historických lázeňských měst (EHTTA)
Významnou snahou o integraci velkých evropských lázeňských měst je Asociace
evropských historických lázeňských měst (EHTTA – European Historical Thermal Towns
Association). Tato asociace vznikla v prosinci 2009 se záměrem mimo jiné připravit podmínky
pro ustanovení Evropské lázeňské cesty, spojující a propojující významné lázně Evropy. Ta se
má pod patronací Evropské komise zařadit mezi úspěšně fungující Evropské kulturní cesty.
Františkovy Lázně jsou do organizace zapojeny prostřednictvím Západočeského lázeňského
trojúhelníku, který zaštituje Karlovarský kraj.
26

Karel Kuča – Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji,
Karlovy Vary 2006
27
Jan Prudík, Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020, Karlovy Vary 2012
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E. 2 Konkrétní cíle II. fáze Management Planu
Z provedené SWOT analýzy vyplývá nutnost využít silné stránky a příležitosti k odstranění
či eliminaci slabých stránek a potlačení hrozeb ve vztahu k potřebám zachování OUV pomocí
účinných mechanismů Management Planu a dalších strategických dokumentů Města Františkovy
Lázně. Na základě těchto analýz jsou ve II. fázi Management Planu navrhovány konkrétní cíle
pro stabilizaci a účinnou práci s nominovaným statkem.

Při seskupování podobných podnětů a navrhovaných aktivit byly
identifikované tři specifické cíle, které bude Management Plan naplňovat:
1. Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
2. Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku
3. Zajistit řízení ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku
• Rozšířit chráněné území historického jádra města Františkovy Lázně o navazující
terapeutickou krajinu
• Vypracovat právní analýzu ochrany kulturního dědictví pro vlastníky památek, pro orgány
samosprávy i státní správy
• Iniciovat návrh na vymahatelnost práva v oblasti ochrany kulturního dědictví
• Přetlumočit zásady památkové péče a ochrany kulturního dědictví na území nominovaného
statku tak, aby byly srozumitelné úředníkům i veřejnosti
• Vypracovat manuál ochrany technických památek
• Iniciovat finanční mechanismy na obnovu technických památek
• Zpřístupnit databáze pro práci odborných institucí (digitalizace)
Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví
• Doplňovat portál, kde jsou zveřejněny informace o nadnárodní sériové nominaci Slavných
lázní Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO (databáze, mapy, projekty apod.)
• Zpracovat vzdělávací a propagační materiály o lázeňském dědictví pro různé cílové skupiny
• Zahrnout propagaci a osvětu o ochraně kulturního dědictví na území nominovaného statku do
širokého spektra kulturních aktivit v regionu
• Zpracovat manuály pro vlastníky památek (architektonických i technických)
• Iniciovat vzdělávací projekty a spolupracovat při rozšiřování regionální výchovy na školách
Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku
• Specifikovat společnou vizi rozvoje regionu ve vztahu k „členství v klubu UNESCO“
• Vytvořit mechanismy pro výměnu informací a komunikaci mezi různými zájmy na území
nominovaného statku (vlastníci památek, úřady, odborné instituce, veřejnost)
• Vytvořit funkční organizační strukturu, složenou z místních autorit, odborníků, zástupců
místních skupin a zástupců vlastníků
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Management Plan v souladu s dalšími doporučeními vymezenými Strategickým plánem
rozvoje města Františkovy Lázně nezahrnuje tedy pouze oblast památkové péče, ale zohledňuje
široké spektrum dotčených subjektů z oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí,
dopravy, ekonomiky, občanského sektoru atd., jejichž činnost je bezprostředně vázána na
konkrétní nominovaný statek.
Město Františkovy Lázně chce nadále využívat své tradičně osvědčené přirozené
atraktivity k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Cílem je tedy nejen lepší využití vlastního
historického a kulturního potenciálu (památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní
přírody, ale i rozšíření nabídky o nová zařízení a infrastrukturu pro trávení volného času na
celém území města Františkovy Lázně.
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E. 3 Hlavní úkoly II. fáze Management Planu
Hlavní úkoly Management Planu
1. Navrhnout projektové náměty (aktivity) s jejich rámcovým časovým a finančním
harmonogramem, jejichž cílem je udržení charakteru statku, jeho mimořádné univerzální
hodnoty, integrity a autenticity. Náměty navrhovat na základě analýzy rizikových faktorů a
vytyčených problémových okruhů v první fázi dokumentu. Náměty musí být v souladu se
strategickými dokumenty rozvoje města Františkovy Lázně a stát se součástí
aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Františkovy Lázně.
2. Stabilizovat Management Plan a zajistit jeho závaznost jakožto nástroje plánování pro
městskou samosprávu.
3. Zajistit pozici Site Manager a ustanovit tým odborníků Steering Group.
4. Vytvořit elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management
Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti.
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E. 4 Projektové náměty ochrany a rozvoje statku
Cílem projektových námětů uváděných v kapitole, navrhovaných městem Františkovy Lázně a
odbornými konzultanty při zpracovávání Management planu, je nejen ochrana a péče o
historické území města Františkovy Lázně a přilehlých lokalit, ale také zlepšení infrastruktury a
rozšíření nabídky v oblasti kultury, sportu a turistických atraktivit.
Výchozí analýzy a podklady (viz první fáze MP a výzkum obyvatel města Františkovy Lázně z
roku 2012-2013):
Výchozí analýzy a podklady:
• SWOT analýza (kapitola B. 8 první fáze MP)
• Tabulka závěrů a doporučení (příloha C.2 první fáze MP)
• Analýza rizikových faktorů (kapitola B. 6.4 první fáze MP)
• Připravované rozvojové projekty a stavební akce v území MPZ Františkovy Lázně
• Strategický plán rozvoje města Františkovy Lázně
• Program regenerace MPR Františkovy Lázně
Projektové náměty jsou zpracovány formou konkrétních návrhů, které vedou k omezení nebo
odstranění problémů (slabých stránek a hrozeb SWOT analýzy). Dále jsou uvedeny náměty,
které cíleně vedou k posílení efektu již v současnosti existujících pozitivních aspektů (silné
stránky SWOT analýzy), případně směřují k rozšíření nabídky kulturních a dalších aktivit pro
klienty lázní, turisty i místní obyvatele.
Okruh 1 - Infrastruktura
- Opatření 1.1 - Územní rozvoj města Františkovy Lázně
- Opatření 1.2 - Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
- Opatření 1.3 - Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury
- Opatření 1.6 - Uchovávání historického jádra a historických předměstí
- Opatření 1.9 - Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb
Okruh 2 - Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot, vnější vztahy
- Opatření 2.1 - Rozvoj cestovního ruchu
- Opatření 2.3 - Ochrana kulturních a historických hodnot
Okruh 5 - Životní prostředí
- Opatření 5.2 - Environmentální výchova a osvěta
- Opatření 5.3 - Technická ochrana životního prostředí
- Opatření 5.4 - Živá příroda a její využití
Okruh 6 - Vzdělávání, školství, sport a volný čas
- Opatření 6.1 - Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního vzdělávání a
výchovy
- Opatření 6.3 - Rozvoj podmínek pro trávení volného času
Okruh 7 - Bezpečnost a ochrana obyvatel
- Opatření 7.1 - Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
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Aktuální krátkodobé projektové náměty (aktuální priority v rozmezí 1 roku – 6 let) jsou
uvedeny s jejich rámcovým časovým předpokladem případné realizace a odhadovaným
finančním krytím. Projektové náměty by se měly stát součástí aktualizovaného Akčního plánu
rozvoje města Františkovy Lázně pro období 2015 – 2020. Níže uvedené předpokládané náklady
jsou pouze orientační, jedná se o kvalifikované odhady odborných konzultantů projektu, nikoli o
přesné kalkulace projektových námětů. Předpokládá se upřesnění nákladů a rovněž tak i termínů
realizace v rámci aktualizace Rozvojového plánu města Františkovy Lázně pro uvedené období.
Cílem je ochrana a péče o historické centrum města Františkovy Lázně. Projektové náměty
by se měly stát součástí aktualizovaného Akčního plánu rozvoje města Františkovy Lázně pro
období 2015 – 2020. Níže uvedené předpokládané náklady jsou pouze orientační, jedná se o
kvalifikované odhady odborných konzultantů projektu, nikoli o přesné kalkulace
projektových námětů. Předpokládá se upřesnění nákladů a rovněž tak i termínů realizace v
rámci aktualizace Rozvojového plánu města Františkovy Lázně pro uvedené období.
Projektové náměty jsou navrženy v rámci základních stavebních kamenů, které jsou
uvedeny v odstavci II.F Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví platné od 1. 2. 2005 jako významná součást Management
Planu: 28
1.

Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku

2.

Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)

3.

Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku

4.

Operativní opatření v majetkoprávní oblasti

5.

Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku

6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
7.

Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb

8. Monitoring statku z hlediska uchování OUV
9.

Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce

10. Další nezbytná opatření

28

Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví, verze 2008, paragraf 49. (Operational
Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention, Paris, World Heritage Centre, 2008. /
Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris: Centre du patri moi ne
mondial, 2008.) K tomu též KUČOVÁ, Věra: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009, s. 58–59.
Český překlad aktuální směrnice na webu MKCR: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklaracedoporuceni-a-jine-oficialnidokumenty-UNESCO- 392/
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E. 4. 1. Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku
Zákonná opatření, opatření předpisová a smluvní na národní a místní úrovni zaručují přežívání
statku a jeho ochranu proti takovému vývoji a změnám, které by mohly mít negativní dopad na
mimořádnou univerzální hodnotu nebo na celistvost nebo autentičnost statku. Signatářské státy
musí zajistit úplné a účinné provádění těchto opatření. 29
Legislativní ochrana
Legislativní ochrana, která zajišťuje ochranu a uchování statku, je popsána v první fázi
dokumentu - kapitola B. 7 Právní rámec. Obsahem jsou zákonná, předpisová a smluvní opatření
na ochranu (úmluvy, zákony, nařízení, vyhlášky, plány, usnesení apod.). V rámci dalšího procesu
je nutné dokončit strukturální změny v chápání procesu ochrany statku a plně zabezpečit
legislativní oporu při ochraně statku.
Název aktivity –
námět projektu
Rozšířit ochranu
historického jádra
města Františkovy
Lázně o
Terapeutickou
krajinu
Koncepce péče o
Terapeutickou
krajinu, krajinářské
aspekty území se
souborem objektů
lázeňského dědictví

Realizace Studie
střešní krajiny

Plán ochrany MPR
Františkovy Lázně

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

0,- Kč
návrh již připraven a
čeká na MK ČR na
schválení

100 000,- Kč

100 000,- Kč

250 000,- Kč

2015

2015 - 2016

2015 - 2017

2015 - 2017

Město

Finanční krytí
Rozpočet
Města

Františkovy Lázně

Františkovy
Lázně

Město

Rozpočet
Města

Františkovy Lázně

Město
Františkovy Lázně

Františkovy
Lázně

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně

Město

Rozpočet
Města

Františkovy Lázně

Františkovy
Lázně

E. 4. 2. Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)
Za účelem posílení atraktivity místního prostředí bude kladen důraz na zachování hodnot
kulturního a historického dědictví lázeňského regionu prostřednictvím obnovy a rekonstrukcí
významných kulturních a historických památek. Na základě průzkumů území nominovaného
statku i nárazníkové zóny prováděných v minulých letech byl vypracován přehled regenerace
29

viz poznámka č. 15

96

Management Plan Západočeský lázeňský trojúhelník – II. fáze: implementační (prováděcí)
______________________________________________________________________________
nemovitého kulturního dědictví města Františkovy Lázně. Důraz je kladen na nejohroženější
skupiny nemovitého kulturního dědictví a na nejohroženější typologické skupiny památek.
Etapizace regenerace budov je patrná z přehledné tabulky. Přesné rozvržení nákladů v
čase na obnovu bude ovšem odvislé od konkrétních plánů a možností vlastníků Mezi akce
regenerace tohoto programu jsou zařazeny v jednotlivých etapách zejména tyto akce:






neodkladná záchrana ohrožených objektů a souborů
nedokončené dlouho rozpracované rekonstrukce a opravy:
objekty v rekonstrukci
objekty, kde je rekonstrukce v přípravě
objekty vyžadující transformaci průčelí (tvrdé omítky, obklady soklů a u oken, nátěry,
nevhodná okna apod.)
 objekty navrhované k celkové revitalizaci
 doporučená zástavba proluk
 obnova vnějších prostranství (veřejná prostranství, zeleň, komunikace, drobná
architektura, informační systémy, technická infrastruktura, veřejné osvětlení ap.)
informovanost a osvěta
Lze konstatovat, že památkově chráněné území města Františkovy Lázně - území Městské
památkové rezervace, zaznamenalo po roce 1990 velmi pozitivní stavební vývoj, především
v oblasti obnovy lázeňských objektů i veřejných objektů – využívaných pro lázeňské účely
i pro místní obyvatele. Mnoho finančních prostředků bylo vloženo také do úprav veřejných
prostranství. Příkladem jsou mnohé lázeňské hotely, lázeňské objekty využívané v léčebném
procesu (vlastník a investor Lázně Františkovy Lázně a.s.) nebo nákladná úprava
nejexponovanějšího lázeňského území – Národní třídy, náměstí Míru i městských lázeňských
parků, tak důležitých pro tvorbu lázeňského prostředí (investor město Františkovy Lázně). I přes
převažující pozitivní vývoj v uplynulých dvaceti letech čeká několik významných objektů na
území památkové rezervace rekonstrukce.
Lázeňský dům Beseda, Národní 8/2 (kulturní památka)
Dům v exponované části památkové rezervace situovaný v bezprostřední blízkosti fontány mezi
ulicemi Národní, Ruská a Máchova. Vlastníkem je akciová společnost Lázně Františkovy Lázně,
objekt v současné době není využíván.
Lázeňský dům Coventry (Berlínský dvůr), ulice Boženy Němcové 17/19 (kulturní památka)
Objekt v těsném sousedství lázeňské kolonády. Vlastníkem je akciová společnost Lázně
Františkovy Lázně, objekt není v současné době využíván. Do uzavření bylo v objektu umístěno
ředitelství společnosti. Po rekonstrukci bude objekt navrácen původnímu využití - jako lázeňský
dům.
Hotel Slovan, Národní čp. 6 (kulturní památka)
Objekt situován na hlavní lázeňské promenádě, v prostoru mezi fontánou a pavilonem
Františkova pramene. Hotel v soukromém vlastnictví je v současné době uzavřen. Město
Františkovy Lázně usiluje o odkoupení objektu a znovuuvedení do provozu. Hotel Slovan je
jedním z nejvýznamnějších objektů v centru Městské památkové rezervace.
Lázeňský dům Windsor, Ruská čp. 72 (kulturní památka)
Významný lázeňský objekt situovaný na severním okraji lázeňského území. Vlastníkem
lázeňského domu Windsor je akciová společnost Lázně Františkovy Lázně. V současné době
není objekt využíván, připravuje se ale náročná adaptace. Po rekonstrukci bude objekt opět
využíván jako lázeňské zařízení.
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Obnova některých významných stavebních památek
Název aktivity –
námět projektu
Rekonstrukce
objektu Beseda,
Národní 8/2

Rekonstrukce
objektu Windsor,
Ruská čp. 72
Rekonstrukce
objektu Coventry
(Berlínský dvůr)
čp. 17/19

Rekonstrukce hotelu
Slovan,
Národní čp. 6

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

200 000 000,- Kč

45 000 000,- Kč

180 000 000,-Kč

250 000 000,-Kč

Termín
realizace

2015 - 2020

2016 - 2017

2015 - 2020

2015 - 2020

Investor/Spolupráce

Lázně Františkovy
Lázně a.s.

Lázně Františkovy
Lázně a.s.

Lázně Františkovy
Lázně a.s.

Město Františkovy
Lázně/
Privátní sféra

Finanční
krytí
Privátní
sféra
ROP
Severozápad
Privátní
sféra
Dotace
MMR (EU)
Privátní
sféra
ROP
Severozápad
Město
Františkovy
Lázně
Privátní
sféra
Dotace
MMR (EU)

Obnova původního vývěru pramene Natálie (kulturní památka)
Popis:
Zřídelní pavilon Natáliina pramene leží jihovýchodně od lázeňského centra. Cesta k němu vede
od Kolonády Solného a Lučního prameny východním směrem podél Slatinného potoka. Pramen
je znám už od roku 1880, zachycen a jímán od roku 1912. Neoklasicistní pavilon Natáliina
pramene byl postaven v roce 1931. Kolonádu tvoří trojkřídlá budova na půdorysu písmene U.
Vývěr pramene je momentálně mimo provoz.
Řešení:
Na pavilonu pramene Natálie bude opravena střecha nad pramenem a bude obnoven původní
vývěr. Součástí obnovy může být, dle finančních podmínek, atraktivní ukázka stáčení pramene
s možností účasti veřejnosti – turistů, klientů lázní i místních obyvatel. Současně s obnovením
původního vývěru a opravou střechy budou vybudovány veřejné WC. Částka uvedená
v následující tabulce zahrnuje i tuto investici.*
Název aktivity – námět
projektu

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční
krytí

Obnovení původního
vývěru pramene Natálie

4 000 000,- Kč *

2015 - 2018

Lázně Františkovy
Lázně a.s./Město
Františkovy Lázně

Privátní
sféra
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Stavební úpravy objektu Slatinných lázní
Popis:
Slatinné lázně byly otevřeny v roce 1864 a o pět let později rozšířeny. Téměř 150 let byly v
těchto lázních připravovány především slatinné koupele. Stavba vedle lázní plnila funkci
mechanizované skládky, kde se slatina připravovala ke koupelím. V současné době je objekt
uzavřen a vlastník uvažuje o změně funkčního využití stavby.
Řešení:
Vlastník Slatinných lázní – akciová společnost Lázně Františkovy lázně uvažuje o novém využití
objektu - ukončení využití pro lázeňství - následné přebudování, vytvoření nových prostor pro
muzeum, které bude velmi cíleně zaměřeno na lázeňství (balneologii), na historii lázeňství,
lázeňské procedury, technická zařízení spojená s léčebným procesem aj.
Název aktivity –
námět projektu
Slatinné lázně –
změna využití stavby
na „Muzeum
lázeňství“

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

25 000 000,-Kč

Termín
realizace

2017 2020

Investor/Spolupráce
Lázně Františkovy
lázně a.s./
Karlovarský kraj,
Město Františkovy
Lázně

Finanční
krytí

Privátní sféra,
Norské fondy,
st. rozpočet

Obnova kruhového bazénu v Císařských lázních
Popis:
Císařské lázně jsou jednou z nejvýznamnějších lázeňských budov ve městě. Jednopatrový objekt
byl postaven na půdorysu písmene H s vloženým středním křídlem v zadní části budovy. Toto
střední křídlo je ukončeno kruhovým závěrem, ve kterém je umístěn bazén stejného půdorysu.
Kruhový bazén původně sloužil ke koupelím. Středovou přepážkou byl rozdělen na mužskou a
ženskou část. V nikách na obvodových stěnách byly umístěny plastiky antických bohů, takže
interiér působil velmi příjemným dojmem. V současné době není kruhový bazén využíván.
Řešení:
Vzhledem ke skutečnosti, že kruhový bazén je unikátním a ojedinělým prvkem navazujícím
přímo na antické vzory, rozhodlo vedení akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně o obnově
bazénu. Vedení společnosti uvažuje o dvou variantách obnovy:
1. Kruhový bazén bude navrácen původnímu účelu - obnoven jako plnohodnotné lázeňské
zařízení
2. Kruhový bazén bude sice obnoven, ale pouze jako originální architektonické ztvárnění
části objektu Císařských lázní a vzhledem k výjimečnosti bude využíván jako součást
„Lázeňské prohlídkové trasy“
Název aktivity –
námět projektu
Obnova kruhového
bazénu v Císařských
lázních

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
1 200 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2016

Lázně Františkovy
Lázně a.s./Město
Františkovy Lázně

Privátní sféraLázně
Františkovy
Lázně a.s.
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Výběr regenerace vnějších, veřejných prostranství
Úpravy Labutího jezírka
Popis:
V prostoru Loimannova parku byl na konci 19. století upraven Městský rybník. Poté, co zde byla
v roce 1909 postavena Rybářská bašta, byl rybník upraven v Labutí jezírko s možností
projížďky na lodičce. Dodnes je Labutí jezírko velmi vyhledávaným a oblíbeným místem pro
klienty lázní, turisty i rezidenty. V současné době je ale problém s napouštěním a udržením vody
v Labutím jezírku. Velmi problematické je i jeho čištění. Údržba jezírka je velmi finančně i
časově náročná.
Řešení:
Úprava Labutího jezírka je ve stadiu pořizování projektu. Je nutné jezírko vyčistit, vybudovat
nový přítok a upravit okolí.
Název aktivity –
námět projektu
Úpravy Labutího
jezírka

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

Investor/Spoluprác
e

Finanční
krytí

15 000 000,- Kč

2015 - 2018

Město Františkovy
Lázně

Rozpočet
města,
dotace MŽP

Rozšiřování a regenerace parků, údržba zeleně
Popis:
Parky a zeleň patří k základní „vybavenosti“ lázeňských měst. Františkovy Lázně jsou v tomto
směru výjimečné. V porovnání s ostatními lázněmi v České republice, ale i ve srovnání s dalšími
významnými evropskými lázněmi, vynikají množstvím zeleně a to nejen ve vnitřním lázeňském
městě, ale i v dalších částech města, které na lázeňské území navazuje. Nejen díky výjimečnému
urbanistickému uspořádání a osobité, autenticky zachované historické architektuře, ale také díky
mimořádně příjemnému prostředí, které z velké části vytvářejí lázeňské parky a další navazující
zeleň, jsou Františkovy Lázně tak vyhledávanou destinací. Udržování veškeré zeleně ve městě
však vyžaduje velké úsilí a vynakládání nemalých finančních prostředků.
Řešení:
Vegetace v parcích a lesoparcích potřebuje nejen permanentní regenerační zásahy, zeleň je
rovněž třeba chránit, je nutné ji udržovat a doplňovat mobiliář. Na mnoha místech je zeleň dále
rozšiřována. Současně s ochranou zeleně, parků a lesoparků jsou chráněny také městské i
nadregionální biokoridory a biocentra. Mnoho vegetačních prvků je doplňováno, jsou vytvářeny
naučné stezky, tematické zahrady, restaurována umělecká díla – především plastiky, drobná
parková architektura, jsou instalovány prvky aktivního odpočinku a vodní prvky. Touto činností
je dosahováno další zlepšení krajinného vzhledu města, zvyšování atraktivity prostředí a tím
zlepšování životního prostředí nejen pro turisty a klienty lázní, ale také pro místní obyvatele. Na
tuto činnost vydává město Františkovy Lázně každoročně 15 – 20 mil. Kč ze svého rozpočtu.
Název aktivity –
námět projektu

Rozšiřování a
regenerace městských
parků a lesoparků,
údržba zeleně

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

15 000 000 –
20 000 000,- Kč

Termín
realizace

Každoročně
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Investor/Spolupráce

Finanční
krytí

Město Františkovy
Lázně
/podnikatelé v
lázeňství

Veřejné
rozpočty
(Město
(Františkovy
Lázně)
Dotační
zdroje (ROP
Severozápad,
MŽP ČR)
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E. 4. 3. Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku
Negativní dopady některých komerčních i nekomerčních aktivit na památkovou podstatu
historického jádra, tlak investorů na umísťování investičních kapacit do historického jádra v
rozporu s charakterem a hodnotou dotčených historických objektů, výrazný úbytek veřejných
nezastavitelných ploch, zneužívání veřejných prostor pro nevhodné akce. Záměrné podporovaní
špatného stavebně technického stavu některých objektů vedoucí k rychlé degradaci jejich
stavební podstaty a posléze k neadekvátní rasantní rekonstrukci. Nedostatečná prestiž památkové
péče jako oboru u odborné i laické veřejnosti (viz SWOT analýza).
Název aktivity –
námět projektu
Vypracovat právní
analýzu a přehledné
zásady ochrany
kulturního dědictví
pro vlastníky
památek, pro orgány
samosprávy i státní
správy

Manuál ochrany
technických památek
lázeňského dědictví

Vypracovat regulaci
reklamy a
reklamních ploch

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

50 000,- Kč

80 000,- Kč

80 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

2015 - 2016

Město
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj

Finanční krytí

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně /
Karlovarský
kraj

2015 - 2016

Město
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně /
Karlovarský
kraj

2015 - 2016

Město
Františkovy Lázně

Rozpočet
Města
Františkovy

Lázně

E. 4. 4. Operativní opatření v majetkoprávní oblasti
Příprava a provádění potřebných opatření v majetkoprávní oblasti je dlouhodobý proces
vyžadující souhlas všech dotčených subjektů, zejména v otázce majetkoprávních vztahů. Návrh
řeší změny v majetkoprávní oblasti, které by znamenaly záchranu památkových hodnot a
zároveň i přínos kulturních hodnot na území MPR Františkovy Lázně.
název aktivity –
námět projektu

Rezerva na možný
výkup ohrožených
nemovitostí

předpokládané
náklady – hrubý
odhad

100 000 000,- Kč

termín
realizace

2016 – 2017

101

investor/spolupráce
Město Františkovy
Lázně/ Léčebné
lázně Františkovy
Lázně a.s.

finanční krytí
Veřejné
rozpočty-rozpočet
Města
Františkovy
Lázně, dotační
prostředky EU
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E. 4. 5. Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku
Formulace potřebných materiálů a projektů ke zlepšení využívání statku nebo žádoucí
změny využívání atd.; návrh využití pro chybějící funkce.
Zlepšení služeb pro rezidenty a turisty – zkvalitnění a doplnění chybějících služeb
Popis:
Zaměření služeb převážně na lázeňskou klientelu nese s sebou jistá omezení pro místní
obyvatele. V centru města jsou partery lázeňských objektů využívány pro obchod a služby,
jejichž zaměření a sortiment jsou ovlivňovány především poptávkou ze strany klientů lázní.
Vedle kaváren a restaurací jsou zde obchody, které nabízí poměrně omezený, především luxusní
sortiment. Vnější lázeňské území a ostatní části města postrádají nákupní centrum s nabídkou
běžného sortimentu každodenní potřeby. Občanům, ale i velké části turistů chybí větší nabídka
širokého sortimentu potravin, služeb osobní potřeby, čistírny, prádelny, jídelny apod.
Řešení:
Pro doplnění sítě obchodů a služeb lze využít partery stávajících městských objektů. Město
podpoří realizaci soustředěného objektu služeb a obchodu klasického typu (zvážena bude
vhodnost případné výstavby obchodního domu - volba nabídky některého z obchodních řetězců).
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční
krytí

Zlepšení
infrastruktury,
doplnění sítě
obchodů, rozšíření a
zkvalitnění nabídky
služeb

25 000 000,- Kč

2015 - 2025

Privátní sféra/město
Františkovy Lázně

Privátní sféra

Rozšíření služeb pro návštěvníky města, klienty lázní i rezidenty – výstavba veřejných
záchodků
Popis:
Každé město, které je navštěvováno jako cílová destinace cestovního ruchu, musí být vybaveno
dostatečnou infrastrukturou, do té je nutné zařadit i dostatečný počet veřejných záchodků. Tato
služba je nepostradatelná, jedná-li se o město lázeňské a navíc o lokalitu, kde je očekáván značný
nárůst návštěvnosti.
Řešení:
Město uvažuje o zlepšení situace výstavbou nového sociálního zařízení v exponované části
lázeňského území, na okraji lázeňského parku, v blízkosti Pavilonu Františkova pramene a
stávajícího infocentra. Lokalita je vytipována na základě zjištěného počtu návštěvníků právě
v tomto prostoru vymezeném lázeňskou kolonádou, Společenským domem, turistickou atrakcí –
plastikou Františka, Pavilonem Františkova pramene a lázeňským infocentrem. Dalším důvodem
pro volbu tohoto místa jsou historické souvislosti. S historických pramenů, zobrazení i fotografií
je známo, že v tomto prostoru zařízení poskytující tuto službu existovalo. Úvaha o stavbě
veřejných záchodků směřuje i k podobě této drobné stavby, která by mohla být replikou stavby
původní, tak aby svou vnější podobou nenarušovala unikátní lázeňské prostředí.
Název aktivity –
námět projektu
Výstavba veřejných
WC v lázeňském
území

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
750 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spoluprác
e

Finanční
krytí

2015 - 2017

Město Františkovy
Lázně/Lázně
Františkovy Lázně,
a.s.

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně
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Posílení funkce infocentra - zlepšení informovanosti návštěvníků města, klientů lázní
i rezidentů – zlepšení nabídky služeb v cestovním ruchu
Popis:
V současné době je františkolázeňské infocentrum umístěno v objektu bývalé „Nové stáčírny
minerálních vod“ vybudované v roce 1892. Později zde byla umístěna Lázeňská poliklinika.
Infocentrum je situováno v bezprostřední blízkosti Pavilonu Františkova pramene, tedy přímo
v centru lázeňského území. Vlastníkem objektu i provozovatelem infocentra je akciová
společnost Lázně Františkovy Lázně. Zájemcům jsou poskytovány informace o památkách,
o možnostech ubytování a kulturních programech – koncertech, divadelních představeních,
společenských akcích atd. Poskytovány jsou rovněž informace o sportovním vyžití ve městě
a okolí. Nabízeny jsou také doplňkové služby, např. prodej vstupenek, možnost kopírování.
Nevýhodou současného infocentra je skutečnost, že toto zařízení zřizuje a tedy
i financuje jediný subjekt, který je sice největším poskytovatelem lázeňských služeb ve městě,
ale nikoli jediným. Poskytované informace tak zcela samozřejmě nejsou zcela vyčerpávající,
preferovány jsou informace o lázeňských službách, které nabízí společnost Lázně Františkovy
lázně, a.s. Město Františkovy Lázně, ani jiný subjekt působící na území města se na financování
města nepodílí.
Řešení:
1. Stávající infocentrum bude i nadále působit v prostorách bývalé Lázeňské polikliniky,
zásadním způsobem se ovšem změní financování. Na provozu infocentra se bude podílet
kromě lázeňské společnosti také město Františkovy Lázně a další podnikatelské subjekty
podnikající na území města, především v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Tato pozitivní
změna však řeší problém infocentra pouze částečně. Důležitým faktorem pro plnohodnotné
poskytování služeb v infocentru je možnost příjezdu k infocentru automobilem. Tuto
podmínku však infocentrum umístěné v centru lázeňského území nesplňuje.
2. Nákladnějším, ale komplexnějším řešením je výstavba nového infocentra, nejlépe na parcele
vpravo od komunikace č. 21 ve směru příjezdu od Aše a Vojtanova, důležitého příjezdového
směru turistů od česko-německé hranice. Na výstavbě a pozdějším financování tohoto
infocentra by se mohly podílet sdružené finanční prostředky Evropské unie, státního rozpočtu
(MMR, prostřednictvím CzechTourismu), Karlovarský kraj, města Západočeského
lázeňského trojúhelníku a subjekty podnikající v cestovním ruchu a lázeňství na území
Karlovarského kraje.
Název aktivity
– námět
projektu
Infocentrum
1. varianta,
zapojení města
a dalších
privátních
subjektů do
financování

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

1 500 000,- Kč
(sdružená
investice)

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Město Františkovy Lázně,
Lázně Františkovy Lázně
,a.s./ další podnikající
subjekty v cestovním
ruchu a lázeňství na
území města a
v nejbližším okolí

Město
Františkovy
Lázně, privátní
sféra

Město Františkovy
Lázně/CzechTourism,
Karlovarský kraj,
privátní sféra

EU, Státní
rozpočet
→MMR→Czech
Tourism,
Karlovarský
kraj, město
Františkovy
Lázně, privátní
sféra

Infocentrum
2. varianta,
výstavba
nového objektu
infocentra

8 000 000,- Kč
(sdružená
investice)

2016 - 2020
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Využití turistického potenciálu města Františkovy Lázně k dalším formám CR nerušící
(doplňující) jeho hlavní lázeňskou funkci, nabídka a zpřístupnění nových turistických cílů
Popis:
Františkovy Lázně jsou proslulým historickým lázeňským městem s několikasetletou tradicí.
Předpokladem pro úspěšné plnění náročné funkce lázeňství je přírodní bohatství, které tvoří
bohatá soustava léčivých zdrojů (františkolázeňské kyselky, slatina a léčebná krajina – parky,
lesoparky a ostatní městská i navazující zeleň). Prostředí města, památky, krajina s rybníky,
kvalitní a bohatá ubytovací kapacita, odpovídající doprovodné služby, to vše tvoří velký
potenciál pro další (mimolázeňské) formy cestovního ruchu.
Řešení:
Vzhledem k očekávanému zvýšení návštěvnosti v souvislosti se zápisem města na Seznam
světového dědictví, nejlépe již v období kandidatury, bude nutné nabídnout turistům, lázeňským
hostům i rezidentům nové turistické cíle ve městě i v okolí a oživit a také zatraktivnit turistické
cíle a výletní místa, která jsou nabízena a využívána v současné době. Pro tento záměr bude třeba
budovat turistickou ubytovací kapacitu, která se poněkud liší od ubytovacích zařízení
lázeňských. V návaznosti na ubytovací kapacitu bude nutné zlepšit také infrastrukturu pro
zpřístupnění a propojení turistických cílů. Finanční nároky by měl postupně z velké části
kompenzovat ekonomický přínos z podnikatelské činnosti právě v oblasti turizmu a navazujících
doprovodných služeb.
Některé osvědčené a navrhované významné turistické cíle v okolí Františkových Lázní:
- Nový Drahov, Salajna, Doubrava, Milíkov - obce s významnou (chebskou) lidovou
architekturou – vesnické památkové rezervace nebo zóny
- SOOS – přírodní rezervace s naučnou stezkou a úzkokolejkou pro turisty
- Perspektivní, nový turistický cíl - zapojení Komorní hůrky do turistického programu –
zatraktivnění prostoru – místo často navštěvované Johanem Wolfgangem Goethem;
turistický produkt „Do nitra sopky“
- Zaraktivnění prostoru „Amerika“ – oživení rybníka Amerika pro turistické účely
Naučná stezka „Těžba rašeliny pro lázeňské účely“ – těžební prostor - lokalita mezi
železniční tratí a pramenem Natálie – propagace Františkových Lázní jako prvních
slatinných lázní na světě – Luisiny lázně – Dvorana Glauberových pramenů – Slatinné
lázně – Kolonáda Solného a Lučního pramene – Císařské lázně – těžba slatiny – Zřídelní
pavilon Natálie - lze propojit se zážitkovou turistikou – bahenní koupele 




Název aktivity –
námět projektu
Využití turistického
potenciálu města
Františkovy Lázně k
dalším formám CR
nerušící (doplňující)
jeho hlavní lázeňskou
funkci, nabídka a
zpřístupnění nových
turistických cílů


Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Vysoké finanční
náklady – investiční i
neinvestiční

Termín
Investor/Spolupráce Finanční krytí
realizace

2015 - 2025
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Město Františkovy
Lázně/Podnikatelé
v oblasti CR/okolní
města a
obce/Karlovarský
kraj, cestovní
kanceláře

Veřejné
rozpočty –
Město
Františkovy
Lázně, dotační
zdroje (EU ROP
Severozápad,
MMR), státní
rozpočet,
Soukromé
zdroje
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E. 4. 6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Modernizace návštěvnického centra a přilehlého parkoviště; návrh redukce a modernizace
některých zařízení; návrh prezentace památky nebo některých částí památky; návrh vytvoření tematické
expozice v některém vhodném objektu; návrhy neinvestičních aktivit, přípravy propagačních a
prezentačních materiálů.
Název aktivity –
námět projektu
Vybudování
Lázeňské cesty
Karlovarského kraje
Oživení lázeňského
centra pomocí
"Oživlých příběhů"
z historie města i
významných
návštěvníků

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
50 000,- Kč

200 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015

Karlovarský kraj /
Město
Františkovy Lázně

Karlovarský
kraj / Město
Františkovy
Lázně

2015 - 2017

Město
Františkovy Lázně

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně

Františkových
Lázní
propojení nominace
Slavných lázní
Evropy s nominací
Kulturní krajina
Krušnohoří

80 000,- Kč

2015 - 2017

Město
Františkovy Lázně,
Karlovarský kraj

Město
Františkovy
Lázně,
Karlovarský
kraj

E. 4. 6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
Aktualizace webových stránek; tvorba lokálních didaktických programů; zlepšení
jazykové vybavenosti personálu.
Název aktivity –
námět projektu
Databáze lázeňského
dědictví a kulturních
hodnot na území
MPR Františkovy
Lázně pro práci
odborných institucí i
úřadů (digitalizace)
Vypracování
příručky s
pracovními listy o
lázních a lázeňském
dědictví pro základní
a střední školy

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

50 000,- Kč

2016

30 000,- Kč

2016
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Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Město
Františkovy Lázně /
Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně /
Karlovarský
kraj

Město
Františkovy Lázně /
Karlovarský kraj

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně /
Karlovarský
kraj
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E. 4. 7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
Automobilová doprava v historickém centru města - pohyb a stání vozidel v Městské
památkové rezervaci
Popis:
Pro dálková spojení je rozhodující především silnice I. třídy č. 6. která je již v úseku od Chebu
do Karlových Varů řešena jako rychlostní silnice R6 - součást budoucího rychlostního tahu
propojující západní hranici (silniční přechod Pomezí nad Ohří) s hlavním městem Prahou. V
úseku severního obchvatu města Cheb se mimoúrovňově napojuje silnice I. třídy č. 21, která
pokračuje dále k hraničnímu přechodu Vojtanov. Od roku 2005 s přibývající kamionovou
dopravou úměrně stouplo i zatížení této silnice.
Velmi frekventovanou komunikací je silnice I. Třídy č. 21. Plánovaný severní obchvat
Františkových Lázní, který bude řešit právě tuto dopravní zátěž, může pozitivně ovlivnit dopad
na samotné lázeňské město. Termín výstavby obchvatu prozatím nelze přesně stanovit.
Nejzatíženější vnitřní komunikací je silnice III. třídy č. 21330 procházející centrem lázeňského
města v ulicích Chebská, Máchova a Americká se zaústěním na silnici I. třídy č. 21.
Řešení:
Přibližně v období let 2016 – 2026 by mělo dojít k realizaci plánovaného severního obchvatu
Františkových Lázní, který může velmi pozitivně ovlivnit dopravu v lázeňském městě. Zcela
jistě by došlo ke zklidnění komunikace č. 21330 a tím ke snížení značné dopravní a hlukové
zátěže v centru města.
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Severní obchvat
Františkových Lázní

Nelze v současné
době odhadnout

Termín realizace Investor/Spolupráce
2016 - 2026

Stát / kraj, město

Finanční
krytí
Státní
rozpočet

Popis:
Doprava v historickém centru města (pohyb a stání vozidel v Městské památkové rezervaci).
V současné době je pohyb vozidel i doprava v klidu problémem nejen v lázeňském území, ale
také v lokalitách na lázeňské území bezprostředně navazujících. V současné době řeší možnost
vjezdu do lázeňského území poplatek, parkování v lázeňském území je však téměř vyloučeno.
Řešení:
Z analýzy současného stavu návštěvnosti a z očekávaného nárůstu zájmu o památku UNESCO
vyplývá nutnost řešení pohybu a především stání vozidel. Z oblasti pasivní dopravy (parkování)
jsou v plánu úpravy současně provozovaných parkovišť a řešení lokálních problémů v rámci
městských částí. Sezónní problematika centra města by měla být částečně eliminována zřízením
kapacitního parkingu a následně také posílením možností parkování s víceúčelovým režimem
parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu pro rezidenty i pro
návštěvníky centra města.
Pro zklidnění lázeňského území se zamezením přímého vjezdu je důležitý systém záchytných
parkovišť. Největší parkoviště včetně stání pro autobusy je ve Slatině (cca 300 osobních aut, 10
autobusů) a u nádraží (cca 250 vozidel). Vzhledem k stále rostoucímu stupni automobilizace a
počtu návštěvníků, kteří do lázní přijíždějí svými vozidly, a především pro další zklidnění
stávajících místních komunikací bude vhodné řešit klidovou dopravu výstavbou
velkokapacitních garážových objektů.
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Železniční doprava
Popis:
Nejdůležitější železniční tratí, která umožňuje příjezd do Františkových Lázní je trať č. 140 Cheb
– Karlovy Vary – Chomutov. Tato trať spojuje většinu okresních měst Karlovarského a
Ústeckého kraje. V celé své délce je dvoukolejná a elektrifikována. Na tuto trať navazuje spojení
do hlavního města Prahy a na mezinárodní trať překračující státní hranice v Pomezí nad Ohří –
Schirnding. Komplikací příjezdu návštěvníků do Františkových Lázní po železnici je nutnost
přestupu. Přímé spojení Františkových Lázní umožňují železniční tratě č. 147 – Tršnice –
Františkovy Lázně – Vojtanov – (Bad Brambach) a č. 148 – Cheb – Františkovy Lázně – Aš –
Hranice v Čechách. Železniční tratě zajišťují jak osobní, tak nákladní dopravu. Na rozdíl od
silniční dopravy není v současné době potřebný další rozvoj nárůstem kapacity. Problémem je
zcela nevyhovující úroveň nádražní budovy a její bezprostřední okolí. Pro tak významné
lázeňské město jakým jsou Františkovy Lázně, je dokončení rekonstrukce nádraží životně
důležitou otázkou. Bezpodmínečnou nutností je posun ke kvalitě – především ke kultuře
cestování. Pouze toto řešení může přilákat na železnici nové zákazníky a současně odlehčil
osobní, ale především nákladové silniční dopravě.
Návrh řešení:
Započatou rekonstrukci je nutné v pokud možno nejkratším čase dokončit. Důležité je dokončit
vnější opláštění objektu, včetně nejbližšího okolí, ale také modernizovat interiér nádražní budovy
a výrazným způsobem zlepšit služby poskytované cestujícím.
Název aktivity – námět
projektu

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Dokončení rekonstrukce
nádraží

10 mil.

2015 - 2016

České dráhy

Úprava okolí nádražní budovy

2,5 mil.

2015 - 2016

České dráhy/město
Františkovy Lázně

Kolejová doprava (případně i jiná doprava, vhodná pro zamýšlený záměr)
Popis:
Atraktivní dopravní spojení města Františkovy Lázně s historickým městem Cheb (městská
památková rezervace). Vzhledem k malé vzdálenosti obou měst, která je necelých 8 km se jeví
tento námět jako velmi vhodné doplnění a zpestření lázeňského pobytu ve Františkových
Lázních, případně i krátkodobé turistické návštěvy v obou památkově chráněných městských
rezervacích.
Řešení:
Dopravní spojení navržené částečně jako atrakce pro klienty lázní a turisty, částečně jako
možnost dopravního spojení pro obyvatele Františkových Lázní i města Chebu. Jako dopravní
prostředek by bylo vhodné použít repliku (pro tento účel zvláště vhodného) historického
dopravního prostředku, např. historická tramvaj; úzkokolejný vláček aj.)
Název aktivity – námět
projektu
Dopravní spojení
Františkovy Lázně - Cheb

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Termín
realizace

Investor/Spol
upráce

Finanční krytí

20 mil.

2017 - 2020

Město/
Podnikatelé

EU, město,
soukr. sektor
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E. 4. 8. Monitoring statku z hlediska uchování OUV
Potřebná praxe a stanovení cílů ve vztahu k OUV a monitoringu statku.
Název aktivity –
námět projektu
Vytvořit komplexní
manuál monitorování
celého území MPR,
zkompletizovat
referenční podklady

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

30 000,- Kč

2015

Město
Františkovy Lázně

Finanční krytí
Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně

E. 4. 9. Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce
Chybějící odborné a vědecko-výzkumné dokumenty k prohloubení znalostí a rozšíření
informačních zdrojů o hodnotách statku.
Název aktivity –
námět projektu
Vypracování studie
"Koncepce péče o
Terapeutickou
krajinu, krajinářské
aspekty území se
souborem
historických budov
lázeňského dědictví"
Vypracování studie
"Střešní krajina v
MPR Františkovy
Lázně "
Odborný workshop
"Lázeňské dědictví architektura lázní a
provozní lázeňské
stavby, jako
nejvýznamnější
součást lázeňských
míst"

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

100 000,- Kč

100 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Město
Františkovy Lázně

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně

2015 - 2017

Město
Františkovy Lázně

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně

2016

Město
Františkovy Lázně,
Karlovarský kraj,
NPÚ, MK ČR

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně,
Karlovarský
kraj

400 000,- Kč
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E. 4. 10. Další nezbytná opatření
Název aktivity –
námět projektu
Open air galerie –
fotografie
významných
osobností, které
navštívili město

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

250 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Město
Františkovy Lázně,
Karlovarský kraj

Rozpočet
Františkovy
Lázně,
Karlovarský
kraj

Město
Františkovy Lázně,
Karlovarský kraj,
další města
sdružení Great Spas
of Europe

Rozpočet
Města
Františkovy
Lázně,
Karlovarský
kraj,
Great Spas of
Europe

Město

Rozpočet
Města

Open air galerie –
fotografie
lázeňských měst,
které jsou součástí
nadnárodní
nominace na zápis na
seznam světového
přírodního dědictví
UNESCO

150 000,- Kč

2015 - 2017

velkoplošná
prezentace
kulturních hodnot
města Františkovy
Lázně ve formě
nástěnných maleb na
volné štíty domů

400 000,- Kč

2015 - 2017

propagace nominace
zápisu na Seznam
světového kulturního
dědictví UNESCO
ve městě i na
příjezdových
komunikacích do
města

400 000,- Kč

Dokumentace
stavebního archivu
města Františkovy
Lázně a zpracování
generálního
inventáře

Dle rozpočtu města

2015 - 2017

2015 - 2018
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E. 5 Stabilizace a závaznost Management Planu
Management Plan byl zpracován na období let 2015-2020 a časově se dělí na:
- krátkodobý plán pro roky 2015-2018
- střednědobý plán pro roky 2019–2020
Krátkodobý plán časově koinciduje s obdobím předcházejícím podání žádosti o zápis statku na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a s obdobím evaluace, a zahrnuje i
některé projekty s jejich realizací se v tomto období již počítá.
Střednědobý plán pak zahrnuje další projekty navrhované s cílem zachovat a zlepšit hodnoty
statku s tím, že pro jejich financování bude možné využít i dotační tituly Evropské unie pro
programové období 2014–2020 a dotační tituly České republiky i na národní a regionální úrovni,
jejichž konkrétní rozsah v době zpracování Management Planu nemohl být ještě znám.
Podle aktuálního stavu příprav a realizace projektů a související obnovy jednotlivých komponent
statku bude Management Plan průběžně aktualizován na základě rozhodnutí pracovní skupiny. Je
to otevřený dokument, který bude reagovat na aktuální potřeby, vždy s důrazem na zachování
jedinečné světové hodnoty statku.
Dosažení úspěšného naplňování uvedených cílů Management Planu bude vyžadovat kontinuální
zapojení a úsilí kompletního spektra partnerů, kteří jsou odpovědni za řízení památky na místní,
regionální i národní úrovni. Pro úspěch tohoto Management Planu bude základním
předpokladem pečlivá koordinace partnerů. Schválení Management Planu bude provedeno
usnesením Zastupitelstva města Františkovy Lázně jako součást Strategického plánu rozvoje
města Františkovy Lázně. Zároveň bude jmenována Steering Group a ustanovena pozice Site
Managera.

E. 6 Schválení Management Planu samosprávou města
Stabilizace Management Planu a zajištění jeho závaznosti jakožto nástroje plánování pro
městskou samosprávu bude realizováno prostřednictvím schválení usnesení Zastupitelstva města
Františkovy Lázně (v první polovině roku 2015) jako součást Strategického plánu rozvoje města
Františkovy Lázně. Více informací o postupu a způsobu realizace právního ukotvení a schválení
Management Planu viz Management Plan I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy, 2013.
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E. 7 Jmenování řídící skupiny (Steering Group), obsazení
pozice správce statku (Site Manager)
C. 7. 1 Steering Group
V každém z komponent nominovaného statku bude zřízena Řídící skupina - Steering Group. Ta
bude mít statut pracovní komise, poradního orgánu zastupitelstva města Františkovy Lázně.
Steering Group bude zřízena městem Františkovy Lázně ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, územní odborné pracovištěm v Lokti, a jejími členy budou zástupci města Františkovy
Lázně, zástupci významných vlastníků památkových objektů na území statku, zástupci orgánů
veřejné správy (zejména památkové péče, územního plánování a ochrany přírody), zástupci
veřejnosti (včetně neziskových organizací). Členy Steering Group budou i odborníci připravující
I. a II. fázi Management Planu.
Stálí členové Steering Group:
1. Starosta města Františkovy Lázně
2. Náměstek starosty s gescí pro kulturu a cestovní ruch
3. Pracovník Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště Praha, referát památek
s mezinárodním statusem
4. Pracovník Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Lokti, oddělení
památkových průzkumů a monitoringu památek světového dědictví
5. Pracovník odboru památkové péče (v tomto případě v přenesené působnosti Městského úřadu
v Chebu)
6. Pracovník odboru územního plánování Městského úřadu Františkovy Lázně
7. Pracovník oddělení strategického rozvoje Městského úřadu Františkovy Lázně
8. Pracovník odboru kultury Městského úřadu Františkovy Lázně - vedoucí odboru kultury
9. Pracovník Informačního centra města Františkovy Lázně
10. Pracovník ochrany přírodních léčivých zdrojů
11. Odborníci připravující I. a II. fázi Management Planu
Hlavní náplní činnosti Steering Group budou:
• konzultace a aktualizace Management Planu v rámci pravidelných porad (1 x měsíčně, v
případě potřeby častěji dle návrhu správců statku, Site Managera popř. členů Steering Group)
• spolupráce se Site Managerem při zajišťování managementu projektů stanovených
Management Plan (příprava, implementace, kontrola, vyhodnocení)
• prostřednictvím Site Managera předkládá Steering Group podněty příslušným orgánům státní
správy
• spolupráce při prezentaci a osvětě chráněného statku světového dědictví
• spolupráce na realizaci Monitorovací zprávy (připomínkování)
C. 7. 2 Site Manager
Site Manager je jmenovaná odpovědná osoba pověřená dohledem nad naplňováním a aktualizací
Management Planu. Site Manager jako kontaktní osoba Management Planu musí být v dispozici
přímo v místě – chráněném statku světového dědictví. V návaznosti na zodpovědnost k lokalitě
bude manažerem statku - Site Manager - vrcholný zástupce města - v tomto případě starosta
města Františkovy Lázně, nebo jím pověřený pracovník. Funkce manažera statku je čestná.
V rámci své činnosti zajišťuje Site Manager koordinaci péče o historické dědictví, o jeho obnovu
a prezentaci. Svou osobou reprezentuje a zastupuje zájmy Světového dědictví, mělo by se tedy
jednat o obecně respektovanou osobnost. Site Manager musí mít dlouhodobý přehled o situaci v
památkové péči, ochraně životního prostředí, kultuře, cestovním ruchu a vnějších vztazích místa.
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Zároveň je nutné, aby byl vybaven patřičnými rozhodovacími kompetencemi minimálně na
úrovni místní samosprávy, byl schopným projektovým manažerem (od plánování projektů, přes
jejich finanční zabezpečení až po úspěšnou realizaci a propagaci). Zároveň musí plnit aktuální
úkoly nad standardní rámec vymezených povinností, které vzniknou při mimořádných situacích
(např. přírodní katastrofy, ohrožení statku aj.).
V současné době není funkce „Site Manager“ pro město Františkovy Lázně obsazena. Site
Manager bude jmenován v průběhu 1. kvartálu roku 2015.
Hlavní činnosti Site Managera:
• je kontaktní osoba ve věcech týkajících se chráněného statku mezi samosprávou města
Františkovy Lázně a státní správou, orgány státní památkové péče, poradní organizace Výboru
světového dědictví aj.
• plní úkoly uložené Management Planem (projekty, monitoring, zprávy, mise), jakož i
mimořádné úkoly nad vymezený rámec Management Planu, úkoly plynoucí z jednání
Steering Group, průběžně kontroluje jejich plnění
• je delegován jako reprezentanta správce statku při vhodných příležitostech a v souladu s
představiteli samosprávy města Františkovy Lázně, reprezentuje památku navenek
• podílí se na zajišťování prezentace a osvětě chráněného statku
• poskytuje informace týkající se chráněného statku – Steering Group, správcům, veřejnosti,
občanským iniciativám a nevládním organizacím apod.
• aktivně se podílí na řešení konfliktních situací – předkládá problémové případy Steering Group
a plní úlohu komunikátora
• zabezpečuje připomínkování pravidelných monitorovacích zpráv, které předkládá správcům a
členům Steering Group k připomínkám
• přijímá a dále předkládá významné oficiální dokumenty, dílčí zprávy o stavu památky,
rozhodnutí Výboru světového dědictví apod. Připravuje je ke schválení a k připomínkám
Steering Group a správcům památky
• iniciuje, připravuje a předkládá zástupcům města Františkovy Lázně stanoviska Steering Group
k projektům a aktivitám, které směřují nebo se odehrávají a mají vliv na chráněný statek a
pravidelně informuje představitele města Františkovy Lázně o činnosti své i Steering Group
C. 7. 3 Předkládání zpráv, systém kontroly naplňování Management Planu
Site Manager spoluvytváří a naplňuje harmonogram kontrol plnění jednotlivých projektů v
rámci Management Planu. Výsledky kontrol budou ve formě zprávy předkládány zástupcům a
Zastupitelstvu města Františkovy Lázně. Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen
pro městskou samosprávu, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost. Vyhodnocení a
porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji města a plnění Management Planu.
1 x do roka vypracuje a předloží Site Managera představitelům města Františkovy Lázně zprávu o
činnosti a plnění Management Planu. Společně s Národním památkovým ústavem, územním
odborným pracoviště v Lokti, se podílí na tvorbě Monitorovací zprávy památky světového
dědictví (1x ročně, 1 x za 5 let).
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Mlýnská kolonáda v Karlových Varech

Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních

Nová kolonáda ve Františkových Lázních
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F.

MANAGEMENT PLAN
ZÁPADOČESKÉHO LÁZEŇSKÉHO TROJÚHELNÍKU

jako značky zastřešující tři komponenty
nominovaného statku světového dědictví
západočeská lázeňská města
Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
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F. 1 Západočeský lázeňský trojúhelník se třemi komponenty nominovaného
sériového statku světového dědictví jako turistická destinace
Ustálený a vžitý pojem Západočeský lázeňský trojúhelník zaštiťuje již mnoho desítek let
tímto společným názvem lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v
západních Čechách. Trojice velkých lázeňských center Karlovy Vary, Mariánské Lázně a
Františkovy Lázně představuje jedny z nejvýznamnějších příkladů světově proslulých
lázeňských měst v celosvětovém měřítku. Jde o mimořádně dobře dochované urbanistické a
architektonické celky reprezentující mezinárodní proud výstavby lázeňských center s klasicistní
a historizující architekturou. Jedinečné jsou jak po stránce památkové, tak po stránce
balneologické. Výskyt tak velkého množství léčivých minerálních pramenů v jedné oblasti nemá
v České republice ani jinde ve světě obdoby a dalo regionu nezaměnitelný charakter. Na světě
není žádná podobná oblast, která by se mohla úspěšně srovnávat s "lázeňským trojúhelníkem" co
do četnosti a různorodosti minerálních pramenů.
Západočeský lázeňský trojúhelník se skládá z největších lázeňských center České
republiky, která svým architektonickým i funkčním typem náležejí do skupiny západo- a
středoevropských velkých lázní kosmopolitního charakteru. Pozoruhodným rysem je i
skutečnost, že všechna tři lázeňská města leží na poměrně malém území, každé představuje
mimořádný urbanistický i architektonický celek, přitom však reprezentují tři zcela odlišné typy
urbanistických řešení. Karlovy Vary představují město rozvinuté podél vodního toku
v dramatické údolní krajině. Mariánské Lázně jsou urbanistickým celkem založeném na
koncepci ústředního krajinářského parku a zástavby, která ho obklopuje. Františkovy Lázně jsou
naopak kompaktním urbanistickým celkem městského charakteru s ortogonální půdorysnou sítí,
obklopeným krajinářským parkem doplněným pavilóny nad prameny. Západočeský lázeňský
trojúhelník je v tomto směru výjimečně dochovaným příkladem „jednoty v rozmanitosti“
(Karlovy Vary a Mariánské Lázně) a „rozmanitosti v jednotě“ (Františkovy Lázně).
Města Západočeského lázeňského trojúhelníku vykazují mimořádnou integritu a
autenticitu dochování jak z hlediska urbanismu a architektury, tak lázeňských funkcí.
Architektonická tvářnost všech měst Západočeského lázeňského trojúhelníku působí velmi
integrálně. Z hlediska architektury představuje Západočeský lázeňský trojúhelník neobyčejně
rozmanitou pokladnici. Západočeský lázeňský trojúhelník je mimořádně významný také
z vlastního balneologického hlediska. Představuje významný doklad role léčebného lázeňství
v evropské společnosti. Právě tato funkce dala všem třem komplexům vzniknout a byla po celou
dobu jejich existence určujícím bodem vývoje. Ve všech třech lázeňských městech vyvěrají
četné léčivé prameny minerálních vod, které jsou výjimečné různorodostí svého chemického
složení, a tím i škálou fyziologických a terapeutických účinků, a jsou zde k dispozici i další
přírodní balneologické prostředky. Díky svému postavení v rámci předních evropských
lázeňských center jsou západočeská lázeňská města svědectvím čerpání hodnot jak vlastních
balneologických poznatků, tak i architektonické podoby lázeňských staveb. Jsou zde zastoupena
mimořádně kvalitní architektonická díla i dobově běžné stavby ze všech slohových období 18.–
20. století. Mezi autory lázeňských staveb nalezneme nejvýznamnější české i zahraniční
architekty své doby. Architektura všech tří měst tvoří součást kosmopolitního proudu evropské
architektury uvedeného období, reagující na tehdejší způsob života středních a vyšších
společenských vrstev. Zcela zde dominuje autentická zástavba mimořádné či vysoké umělecké
hodnoty.
Západočeský lázeňský trojúhelník díky svému postavení prestižních evropských
lázeňských center vyniká i významem kulturním a historickým. Léčila se zde či pobývala celá
řada vynikajících umělců, stejně jako politiků. Lázeňská klientela sem přijížděla i přijíždí ze
všech koutů světa, což se odrazilo mimo jiné i ve výstavbě svatyní různých vyznání: kromě
katolických kostelů jsou zde i svatyně evangelické, anglikánské, pravoslavné a nechybějí ani
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muslimské svatostánky v některých lázeňských domech. Samozřejmostí byly i židovské
synagogy, které však nepřežily období nacistického teroru. Neobyčejně pestrá byla a je nejen
konfesijní, ale i národnostní skladba lázeňských hostů. Západočeský lázeňský trojúhelník má
proto mimořádné místo také v ohledu interakce a koexistence různých konfesijních a
národnostních entit.
Západočeské lázně se v obdobích svého největšího rozmachu plně vyrovnaly
nejpřednějším lázeňským centrům Evropy. Lázeňských měst, které snesou srovnání se
západočeskými lázněmi i v urbanistickém ohledu, a mimoto stále slouží dominantně lázeňským
funkcím, je velmi málo. Nynější mimořádné postavení západočeských lázní v evropském a
světovém kontextu je dáno zejména mimořádnou koncentrací umělecky prvotřídních architektur
na velké ploše, ale i téměř intaktním dochováním historické urbanistické struktury v rámci
celého lázeňského území. Západočeský lázeňský trojúhelník je tak bezesporu největší devizou
celého Karlovarského kraje. Celý kraj jako by prostupovalo fluidum blahodárné energie a jeho
poznávání je součástí ozdravného procesu. Právě tímto procesem získává atraktivitu, a to jak
z hlediska cestovního ruchu, tak památkového bohatství. Památky spolu s krajinou a některými
dalšími atraktivitami představují hlavní faktor, který přímo ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu a
s ním spojené ekonomické přínosy. Jednou z priorit rozvojové politiky Karlovarského kraje je
proto zachování a využití památkového fondu a potenciálu kraje pro cestovní ruch, stejně jako
podpora lázeňství.
Proto aby uspěla na trhu, musí se všechna tři lázeňská města snažit, stejně jako každá jiná
lázeňská nebo turistická destinace, prodat svoji jedinečnost a vytvořit své produkty tak, aby byly
na první pohled rozeznatelné od jiných lokalit a subjektů svou vysokou kvalitou i maximálním
využitím unikátního přírodního potenciálu. Tato jedinečnost se odvíjí od přirozených kulturněhistorických a přírodních předpokladů destinace. Efektivní destinační strategie přináší prospěch
nejen turismu samotných lázeňských měst, ale opět celému regionu (zaměstnanost,
infrastruktura, investice).

F. 2 Projektové náměty ochrany a rozvoje destinace Západočeský
lázeňský trojúhelník
Cílem projektových námětů pro Management plan Západočeského lázeňského
trojúhelníku, je nejen ochrana a péče o historické území jednotlivých západočeských lázeňských
měst, ale také zlepšení infrastruktury a rozšíření nabídky v oblasti kultury, sportu a turistických
atraktivit pro všechna města v regionu, jako významné značky destinace cestovního ruchu.
Turistická destinace potřebuje být odpovídajícím způsobem řízena, to znamená, že potřebuje
management, který by ji řídil. Produkt destinace je tvořen vedle historických předpokladů,
turistických atraktivit a přírodních zajímavostí i dalšími faktory, jaké jsou: ubytování,
gastronomie, doprava, zařízení volného času, přátelskost, pohostinnost, zážitek apod.
Produkt cestovního ruchu destinace Západočeský lázeňský trojúhelník je na jedné straně
hmatatelný ve formě léčebného procesu, na straně druhé neuchopitelný tím, že je jedinečný a
realizovatelný pouze v místě nabídky, tzn., že host se musí dostavit na místo jeho realizace. Na
celkovém charakteru produktu se podílejí samotní hosté, kteří se spolupodílejí na vytváření
atmosféry navštíveného místa. Specifický produkt, jaký nesporně západočeská lázeňská města
nabízejí, tvoří jednotlivé komponenty celkového produktu sestávající z technické kvality
produktů (Tech Quality) - např. lázeňské služby, ubytování, stravování, atrakce, doprava, ale i
dojmové kvality (High Touch Quality) - image, lázeňská atmosféra, vlídnost a chování
personálu, chování obyvatel, podnikatelů apod.
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Mezi hlavní cíle marketingu Západočeského lázeňského trojúhelníku patří:
 zlepšení kvality služeb/ udržení konkurenceschopnosti
 zlepšení image místa
 posílení kulturní atraktivity
 zvýšení identifikace občanů s jejich místem bydliště
 zlepšení správy věcí veřejných
 zlepšení dostupnosti infrastruktury
Nedílnou součástí úspěchu destinace je posilování pozitivní image. Image ovlivňuje
významnou měrou proces správného rozhodování v celé oblasti turistického ruchu destinace.
Image místa tvoří soubor názorů, pocitů a dojmů. Pozitivní Image destinace musí vnímat
návštěvník samovolně, prostředí musí vyvolávat příjemný pocit uvolnění, pohody a bezpečí.30
Jednou z překážek rozvoje cestovního ruchu je nepříznivý image této oblasti. Je potřeba
vytvořit pozitivní image, postupně prezentovat skutečné kvality destinace.
Mezi marketingové nástroje pro vytváření image patří:
 slogany
 vizuální symboly
 různé propagační akce
 positioning
Cíl - vytvoření marketingového konceptu, s jehož pomocí bude destinace klienty vnímána jako:
Destinace úspěšná, zajímavá a turisticky atraktivní
Destinace, kde je pobyt z hlediska udržení zdraví velmi žádoucí až nezbytný
F. 2. 1. Operativní opatření v oblasti řízení statku
Turismus a řízení návštěvnosti
Turismus představuje pro mnohé statky světového dědictví významný ekonomický přínos.
Úkolem je zajistit a zlepšovat trvale udržitelné užívání kulturně-turistického potenciálu
nominovaného statku. Pokud dojde k nekontrolovanému rozvoji turismu, mohou se stát
nominované statky obětí svého vlastního úspěchu. Turismus může být škodlivý v případě, že
jsou překračovány definované kapacity, a také v případě, kdy zařízení a doprava ohrožují
autenticitu a integritu světového statku. Je proto důležité vypracovat strategie trvale
udržitelného užívání statku (včetně sdělení, jakou maximální únosnou kapacitu statek
snese, jaké budou hranice turistického rozvoje). Významnou roli má také infrastruktura,
prostřednictvím které jsou návštěvníci v jednotlivých komponentách statku přijímání, jak je o
ně postaráno a jak jsou prostřednictvím ní řízeni (směrováni). Návštěvnické koncepty by měly
být zaměřeny nejen na domácí klientelu, ale rovněž na zahraniční návštěvníky, měly by se
zabývat dalším rozvojem turistické nabídky. Důležité je rovněž zabývat se regionálními a
nadregionálními návštěvnickými koncepty, stejně tak jako členstvím v organizacích se vztahem
ke světovému dědictví.

30

PALATKOVÁ, Monika, Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: jak získat více příjmů z cestovního
ruchu. Praha 2006, s. 128-131; PALATKOVÁ, Monika, Destinační management a vytváření produktů v cestovním
ruchu, Praha 2007, s. 92.
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Řešení:
Řídit (směrovat) návštěvnost je možno např.: naváděcími parkovacími systémy a plány
parkování. Počet parkovacích míst musí odpovídat aktuálním potřebám a reagovat na trendy, ale
vždy je nutno mít na paměti, že nesmí být ohrožena podstata světového statku ve své autenticitě
a integritě. Důležité je také zabývat se turistickými naváděcími systémy. Počet návštěvníků v
uzavřených prostorách je možné omezit prostřednictvím inteligentních systémů
návštěvnického managementu. Koncepty, zabývající se řízením návštěvnosti, by měly být
integrovány rovněž do Management Planu.
Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání statku světového dědictví a stanovení maximální
únosné kapacity města a vybraných objektů
Název aktivity –
námět projektu
Vytvoření strategie
trvale udržitelného
užívání statku a
stanovení maximální
únosné kapacity měst
a vybraných objektů

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

230 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015 - 2017

Všechna tři
nominovaná
lázeňská
města/Ministerstvo
kultury ČR

Všechna
nominovaná
lázeňská města
Ministerstvo
kultury ČR

Komplexní marketingový plán a tvorba pozitivní image
Veškeré strategické a taktické zásady je třeba integrovat v marketingovém plánu. Získání a
udržení pozitivní image je sice trvalý, ale velmi náročný a dlouhodobý proces. Image je možné
tvořit a ovlivňovat pomocí všech složek marketingového mixu – samotnými vlastnostmi
produktu, službami, značkou, cenou, nabídkou, promoakcemi, PR, reklamou. Promotion
(propagace) – neboli marketingová komunikace je jednou z nejdůležitějších součástí marketingu.
Každý produkt, aby se lépe prodával a dostal se do podvědomí zákazníka, musí být dobře
propagován (produktově a segmentově nejoptimálnější komunikační mix – reklama, podpora
prodeje, public relations, osobní prodej).
Název aktivity –
námět projektu
Komplexní
marketingový plán,
tvorba pozitivní
image

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

150 000,- Kč

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015

Město
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj

Rozpočet měst
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj

Lázeňský produkt představuje složitý a sofistikovaný produkt, jehož tvorba zohledňuje dvojí
pojetí produktu:
- Léčebné procedury a rehabilitace (původní medicinální účel lázní), orientující se na množství
specifických segmentů a nikových trhů.
- Oblast prevence – preventivní péče, oblast „wellness, fitness, beauty“ a dalších programů
(rekreační turismus)
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Marketingová strategie - Destinace světovosti statku - světové atributy lázeňských měst
Západočeského lázeňského trojúhelníku jako světových lázní
Hodnota každé destinace je prvotně tvořena historií, tradicemi a unikátností místa. Lázeňská
města v západních Čechách hrály a neustále hrají důležitou roli jako významná společenská
střediska. V jednotlivých etapách vývoje se jejich návštěva stávala módní záležitostí. Ve druhé
polovině 19. století dosáhla mezinárodní postavení a honosila se přívlastkem "světové lázně"
(Weltbad). Tím k sobě po staletí lákala nespočetné množství hostů z celého světa i významných
světových osobností. Při vytváření pozitivní image míst, jako turistických destinací, i prezentaci
jedinečných léčebných funkcí, je nutné navazovat na kvalitativně významná období a využít i
všech jedinečností, které dosahují světového významu.
Mezi světové atributy patří:
 přírodní léčebné zdroje a lázeňské funkce
 urbanistická struktura urbánního a suburbánního prostoru
 architektura a památky
 lázeňské prostředí
 komponované krajiny v bezprostředním okolí (Terapeutická krajina)
 kulturní a duchovní centra
 místa mezinárodního setkávání a jednání
 pobyt významných osobností
 sportovní zázemí
 mezinárodní pověst a image zosobněné přívlastky vystihující jeho mezinárodní věhlas
 místní produkty, které nabyly mezinárodního věhlasu
Autentické tradice světového věhlasu a mezinárodní dimenze vytvářejí z lázeňských měst
Západočeského lázeňského trojúhelníku komplexní interdisciplinární charakter jako míst
mezinárodní komunikace a „europeizace".

Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

Marketingová
strategie - Světové
atributy lázeňských
měst Západočeského
lázeňského
trojúhelníku

V rámci
komplexního
marketingového
plánu

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

2015

Město
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj

Rozpočet měst
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj
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Marketingová strategie - Destinace identity a osobností - Genius loci, světové osobnosti,
oživení lázeňských měst Západočeského lázeňského trojúhelníku pomocí "Oživlých
příběhů" z historie a významných návštěvníků
Lázeňské město Karlovy Vary vyzařuje osobitou atmosféru - Genius loci, který ochraňují
specifické místní přírodní síly. Pojem genius loci lze vydefinovat jakožto souhrn materiálních i
nemateriálních projevů historie, ale i současnosti, jež se vyskytují v dané lokalitě a specificky
působí na určitý subjekt. Jde o výsledek individuálního vnímání (individuální genius loci) nebo i
shodného skupinového vnímání (sociální genius loci) "významů" daného místa či dané lokality,
v níž se vyskytují neopakovatelné prvky přírodního, architektonického a obecně kulturního
prostředí, jejich ojedinělé kombinace a prostorové koncentrace. Protože se jedná o výsledek
procesu vnímání či jakéhosi vnitřního dialogu s místem, je genius loci nutně podmíněn i
vnitřními světy návštěvníků či rezidentů. V rámci cestovního ruchu motivuje genius loci
návštěvníky k návratům a zanechává v nich trvalejší dojem, jakýsi emocionálně estetický „otisk“
daného místa v daném okamžiku. Do tohoto otisku se holisticky promítá např. pocit vznešenosti,
estetičnosti, tajemnosti, nostalgie, mystičnosti, nekonečnosti, ale i pocit vlastní bezvýznamnosti
apod.31 Genius loci je tedy obtížně definovatelný jev v podobě zážitku či dojmu, jenž je vytvářen
vizualizovanými přírodními prvky, kulturním dědictvím, prostorovým uspořádáním, ale i
atmosférickými a světelnými podmínkami, ročním obdobím a v neposlední řadě i aktuálním
psychickým a fyzickým naladěním člověka. Na atmosféře místa se ale mohou skrytě podílet i
fyzikálně podložené vlivy jako např. tektonické zlomy, geomagnetické anomálie, pachy, vlhkost
prostředí, proudění vzduchu aj.
Kouzlo západočeských lázní působí jako opojné fluidum na citlivé a vnímavé duše.
Mimořádně silně oslovovalo zejména duše umělců, básníků, spisovatelů a hudebníků. V
marketingové strategii je tak nutné využít návštěv mimořádných světových osobností. Jednou z
takovýchto osobností, která navíc propojuje všechna tři lázeňská města je slavný básník Johann
Wolfgang Goethe (1749-1832), který navštěvoval lázeňská města v západních Čechách
opakovaně (jen v Karlových Varech byl v časovém rozmezí let 1785-1823 celkem 13 x). Goethe
si zdejší lázně opravdu oblíbil, velice se zajímal o jejich prospěch, účastnil se společenského
života, podnikal výlety do okolí a věnoval se zde mineralogii. Jeho příběh je navíc spojen s
romantickou láskou k mladé Ulrice von Levetzow.
Název aktivity –
námět projektu
Marketingová
strategie - Genius
loci, světové
osobnosti, oživení
lázeňských měst
Západočeského
lázeňského
trojúhelníku pomocí
"Oživlých příběhů"

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spoluprá
ce

Finanční krytí

2015

Město
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy
Lázně
/ Karlovarský kraj

Rozpočet měst
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy
Lázně
/ Karlovarský
kraj

V rámci komplexního
marketingového plánu

31

Christian Norberg-Schulz, Genius loci : K fenomenologii architektury. Praha 1994; Christopher Day, Duch a
místo. Uzdravování našeho prostředí. Brno 2004; Martina Pásková - Josef Zelenka, Výkladový slovník cestovního
ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2002, 448 s.
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Destinační agentura
Úspěšné marketingové řízení destinace cestovního ruchu stojí na propojení veřejné a privátní
sféry. Destinace, která nabízí klientovi perfektně zorganizovaný řetězec služeb odpovídající jeho
volbě, zahrnující celý proces od informace a pohodlnou rezervaci přes bezchybný průběh pobytu
až po návrat domů. Cílem je uspokojit nejen potřebu a přání hostů, ale také nabídnutí komplexu
služeb, které vyvolají nevšední zážitky. Hlavní snahou organizace destinačního managementu je
koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu.
Mezi oblasti činnosti destinační agentury patří tyto obecně prospěšné služby:
 Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje,
 péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
 vzdělávání a osvěta,
 identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného
regionálního rozvoje,
 podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné poskytování
turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
 podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky,
vzdělávání a regionálního rozvoje,
 pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
 vydávání informačních materiálů a odborových publikací,
 zprostředkování ubytování,
 průvodcovská činnost
Packaging – tvorba balíku služeb
Tvorba společných balíků služeb má své výhody, které spočívají v cíleně zvyšované
poptávce mimo poskytované lázeňské služby (víkendy), mimo sezónu, zvyšování přitažlivosti
destinace pro specifické cílové trhy volbou vhodných forem cestovního ruchu (výlety lázeňských
hostů dle historických podkladů), využívání komplementárních zařízení, společném budování
vztahů s veřejností, zvýšení průměrné tržby na jednoho zákazníka, prodloužení délku pobytu,
nabízení tematicky zaměřených programů, apod.
Partnership (partnerství, spolupráce) – spolupráce jednotlivých organizací, subjektů a aktérů
cestovního ruchu jako podmínka vzniku výsledného produktu (služby). V oblasti destinačního
managementu jde o spolupráci podnikatelů, místní komunity, místní i státní samosprávy,
zájmových skupin, asociací apod., kdy výsledkem spolupráce je společně vytvořený produkt a
realizace udržitelného rozvoje cestovního ruchu v dané destinaci.32
Charakteristickým znakem lázeňského hosta je jeho delší pobyt v destinaci, větší
náročnost na luxus, čistotu, klid a pohodlí, vyšší věkový průměr a s tím spojený větší zájem
o kulturní a společenské akce. Účastníci wellness programů často vyhledávají sportovní
možnosti středisek a mají zájem také o netradiční nebo adrenalinové sporty. S lázeňskými centry
Západočeského lázeňského trojúhelníku tak jsou nerozlučně spjata i sportoviště (golfová hřiště,
tenisové areály, jezdecká závodiště).
Záměrem je vytvořit partnerské vztahy a zaměřit se na společný cíl, kterým je získávání
dalších návštěvníků a budovaní příznivé image destinace. V zahraničí stále více destinací hledá
společnou cestu, aby obstály ve světové konkurenci.

32

PALATKOVÁ, Monika. Prolínání destinací a destinačního partnerství. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, 2006, 96 s.
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Lázeňský produkt - Návštěvnická karta
Popis:
Se světovým rozvojem turizmu musí města Západočeského lázeňského trojúhelníku v brzké
budoucnosti řešit otázku zachování lázeňského prostředí pro klienty lázní v souvislosti
s očekávaným nárůstem turistiky, na základě očekávaného zápisu měst Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Turisté přijíždějí do jmenovaných měst proto, aby poznali výjimečnou atmosféru těchto měst,
zhlédli působivou lázeňskou architekturu budovanou několik staletí a někteří také proto, aby
poznali bohatou historii těchto míst, která vznikla a rozrůstala se do své dnešní podoby díky
fenoménu minerálních pramenů. Mnozí také přijíždějí za živou kulturou (filmové a hudební
festivaly, divadla koncerty aj.). Je nutné vyvinout snahu udržet hosta v destinaci co nejdéle.
Cílem je rovněž čerpání co nejvíce služeb v destinaci.
Řešení:
Na očekávaný zájem turistů, který se do jisté míry projevuje už nyní, v období kandidatury měst
na zápis, je nutné připravit prostředí lázeňských center na větší návštěvnost a v souvislosti s tím
nabídnout návštěvníkům nejen působivou lázeňskou architekturu a boutiky s atraktivním zbožím,
ale také kulturní, sportovní a poznávací aktivity a to nejen v místě samotném.
Vzhledem k velmi malé vzdálenosti, která od sebe dělí města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a
Františkovy Lázně se jeví jako velmi perspektivní řešení „Návštěvnická karta“, s platností ve
všech třech městech Západočeského lázeňského trojúhelníku. Turisté, ale i klienti lázní by mohli
díky této kartě navštívit stavební památky, ale také muzea, galerie, divadelní představení,
koncerty, různé festivaly a další aktivity ve dvou sousedních lázeňských městech – samozřejmě
za zvýhodněných podmínek.
Vzhledem k široké nabídce nejen v samotných lázeňských městech, ale také k aktivitám,
umožňujícím kulturní a také sportovní vyžití v rámci celého regionu, mohla by být návštěvníkům
nabízena také návštěvnická karta na sportoviště. Zimní karta pro návštěvu krušnohorských
středisek zimních sportů – Boží Dar, Klínovec, Abertamy, Pernink atd. Pro letní období např.
návštěva tenisových areálů a golfových hřišť (golfovými hřišti disponují všechna tři města
Západočeského lázeňského trojúhelníku). Výhodou tohoto řešení je nejen zpestření a rozšíření
nabídky pro návštěvníky lázeňských měst, ale také rozptýlení návštěvníků na území celého
regionu, čímž by se zmírnila zátěž lázeňských území a současně podpořily podnikatelské aktivity
na území celého kraje, především v oblasti služeb.
Název aktivity –
námět projektu

Návštěvnická karta
(živá kultura;
památky, muzea,
galerie; sport)

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

2 000 000,- Kč

Termín
realizace

2016 – 2017

Investor/spolupráce

Finanční krytí

Město
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj,
podnikatelé

Rozpočet měst
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
a Karlovarského
kraje

Zapojení do společnosti "České dědictví UNESCO"
Lázeňská města Západočeského lázeňského trojúhelníku se zapojí do sdružení obcí a měst České
republiky s názvem "České dědictví UNESCO", měst, na jejichž území se nachází památka
zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stanou se tak součástí
již zavedené prestižní značky s propracovaným destinačním managementem a řadou
multiplikačních efektů.
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F. 2. 2. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Zapojení měst Západočeského lázeňského trojúhelníku do Cest kulturního dědictví
v Karlovarském kraji
Koncepce památkové péče Karlovarského kraje navrhla v roce 2006 vytvoření
jednotného informačního systému (turistického produktu), který by poskytl maximum informací
o všech zajímavých památkových cílech vhodným produktem tištěným či digitálním a usnadnil
orientaci v terénu, tj. pomohl by vytipované lokality skutečně nalézt.
Projekt jednotného informačního systému pro cestovní ruch, který byl nazván Cesty
kulturního dědictví Karlovarského kraje, vychází z ideje obdobného projektu (Cesty kulturního
dědictví, autoři Karel Kuča, Vladislav Dudák, Stanislava Findejsová, 2002), před několika lety
zpracovaného v celostátním měřítku pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Základem projektu je
ucelený systém tématických poznávacích tras po jednotlivých typech památek a památkových
sídel. Absolvování konkrétní vybrané trasy poskytne návštěvníkovi ucelenou představu o daném
tématu na území kraje. Systém je otevřený, tzn. že umožňuje návštěvníkovi zvolit si trasu, část
trasy či různé kombinace zcela podle vlastního zájmu.
Jednotlivé trasy jsou celostátní, to znamená, že procházejí vždy většinou krajů České
republiky (s možností pokračování do sousedních států). Hlavní trasa může být v rámci kraje
doplněna vedlejší větví, která umožní jednak podchycení dalších památek daného typu, jednak
vytvoření okruhu. Systém tématických tras je obvykle zatížen nedostatkem, že žádná trasa
nemůže pochytit všechny památky daného typu. Někdy se to týká i památek významnějších,
pokud by jejich napojení na trasu znamenalo příliš dlouhou zajížďku. Navržený systém tento
nedostatek eliminuje tím, že v příslušných podkladech (celkové mapě i jednotlivých schématech)
budou podchyceny i památky mimo navržené trasy. Vážnému zájemci tak nebude jejich
existence zatajena a bude záležet jen na něm, zda se k jejich návštěvě rozhodne.
Systém tématických tras je návštěvníkům k dispozici formou tištěné mapy kraje, která
umožňuje plánování konkrétních cest (kombinací). Pro každou trasu je mimoto vydána tištěná
brožura se základním itinerářem (seznamem a základní charakteristikou cílů na trase). Systém
s konkrétním vedením tras je určen především pro mototuristy. Je dobře využitelný i pro
cykloturisty, kteří samozřejmě jako spojnice mezi jednotlivými cíli mohou s výhodou využít
existující (a budoucí) cyklotrasy, pokud jsou vedeny mimo silnice. Analogicky může jako
inspirace samozřejmě sloužit i pěším turistům, případně návštěvníkům využívajících jiné formy
dopravy, včetně veřejné. V tomto směru je systém univerzální.
Není nezbytné, aby jednotlivé trasy měly průběžné liniové značení, nutností je však úplný
systém směrovek k jednotlivým lokalitám na všech křižovatkách v rámci všech tras. V tomto
ohledu je navázáno na budovaný systém hnědých směrovek k cílům cestovního ruchu, který
Karlovarský kraj již začal budovat. Návštěvníkům je poskytnuta informace o všech zajímavých
objektech, které může spatřit v cílovém místě. Protože městem může procházet více tématických
tras, bude účelné, aby se zde nacházela informační tabule s plánem lokality s vyznačením všech
objektů a základní obrazovou a textovou informací. Mapové, obrazové a textové informace
obsažené na tabuli bude velmi vhodné dát návštěvníkovi k dispozici i formou neprodejného
letáku (skládačky), který mu pomůže jednotlivé objekty v lokalitě snadno nalézt. Letáky mohou
být volně k dispozici například v informačním centru města Karlovy Vary, ale též
v samoobslužných boxech. Přímo v terénu by měly být směrovky k jednotlivým objektům,
zejména k těm, jejichž nalezení je orientačně náročnější. Takový cíl také sleduje projekt „IS –
jednotný informační a naváděcí systém k významným kulturním památkám, který již město
Karlovy Vary částečně má k dispozici.
Celý informační systém by měl být současně k dispozici on-line na městském webovém serveru.
Pro vážnější zájemce by mimoto byly k dispozici náročnější a odbornější publikace.
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Lázeňská cesta po Západočeských lázních
Evropská Lázeňská cesta
Popis:
Pro zviditelnění lázeňských měst nominovaných v rámci „Slavných lázní Evropy“ je nutné
využít pokud možno co nejvíce způsobů propagace. Při očekávaném zápisu vybraných měst na
Seznam světového kulturního dědictví by bylo velmi vhodné využít již období kandidatury, tak
aby co nejširší veřejnost měla možnost seznámit se, formou dostatečně vypovídajícího
propagačního materiálu, především s architektonickými, ale i dalšími hodnotami všech šestnácti
nejvýznamnějších evropských lázní.
Řešení:
Záměru účinné propagace odpovídá jedna z možností, jejíž účinnost již byla prokázána v jiných
turistických produktech. Touto možností je soustředěná, ucelená nabídka po vzoru tzv. „Cest
kulturního dědictví“ - Hradní cesta (Burgenstrasse), cesta po významných evropských hradech,
zámcích a klášterech; Stříbrná cesta (Silberstrasse) – cesta po evropských lokalitách, kde se
v minulosti těžilo především stříbro, Porcelánová cesta.
Navrhovaný způsob propagace „Lázeňské cesty“ má dva rozměry – 1. rozměr zahrnuje
propagaci celého nominovaného statku, tzn. všech šestnácti evropských měst. 2. rozměrem je
propagace „Lázeňské cesty“ na území Karlovarského kraje, ve které budou na prvním místě
figurovat města „Západočeského lázeňského trojúhelníku“, doplněná o další významné
západočeské lázně – Jáchymov a Lázně Kynžvart, případně i lázeňská města poblíž hranic
Karlovarského kraje – Konstantinovy Lázně v Plzeňském kraji a lázně Evženie v Klášterci nad
Ohří na území Ústeckého kraje. V obou variantách je třeba zdůraznit nedělitelnost
„Západočeského lázeňského trojúhelníku“.
Evropská lázeňská cesta by měla být, pokud možno co nejdříve, propagována formou výrazně a
na vysoké grafické úrovni zpracovaných panelů, na kterých budou stručně, ale vypovídajícím
způsobem zobrazeny charakteristické stavební i historické hodnoty jednotlivých nominovaných
měst. To v praxi znamená, že v každém městě bude rozmístěno šestnáct propagačních panelů o
min. velikosti A1, případně jiný dostatečně velký formát. Panely by měly mít ve všech městech
stejnou grafickou podobu a měly by již být opatřeny logem sériové nominace „Velkých lázní
Evropy“. Panely by měly být umístěny na důstojném a místními obyvateli i turisty hojně
navštěvovaném místě, tak aby propagace byla co nejúčinnější.
Obdobnou formou by měly být propagovány i „Západočeské lázně“, samozřejmě se zvýrazněním
Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Propagaci „Lázeňské cesty“ po
západočeských lázních – s možností zapojení dalších lázeňských měst na území České republiky,
by měl výrazným způsobem podpořit Karlovarský kraj a zcela jistě i agentura CzechTourism –
Česká centrála cestovního ruchu.
Název aktivity –
námět projektu
Propagační panely
„Evropské lázeňské
cesty“
16 x 16 kusů
Propagační panely
„Lázeňská cesta po
Západočeských
lázních“

Předpokládané
náklady – hrubý odhad
80 000,- Kč (náklady
na jednu sadu – 16
kusů)

5 000,- Kč (náklady na
jeden panel)

Termín
realizace
Pokud možno
co nejdříve 2015
Pokud možno
co nejdříve
2015 - 2016
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Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Všechna
nominovaná
lázeňská města

Všechna
nominovaná
lázeňská města

Jednotlivá lázeňská
města zapojená do
„Lázeňské cesty“

Lázeňská
města zapojená
do „Lázeňské
cesty“
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Propagace sériové nominace „Slavné lázně Evropy“ – společné projekty včetně měst
„Západočeského lázeňského trojúhelníku“
Společné logo sériové nominace „Slavné lázně Evropy“
Pro zvýraznění a uvedení do života a do povědomí jedné z nejnáročnějších a nejrozsáhlejších
nominací na seznam světového kulturního a přírodního dědictví, je velmi žádoucí co nejdříve
publikovat výrazné, srozumitelné a lehce zapamatovatelné logo sériové nominace „Slavné lázně
Evropy. Jako jeden z nejdůležitějších, nejviditelnějších a nejčastěji užívaných segmentů
propagace je nutné logo prezentovat už ve fázi kandidatury statku, tak aby se nejdříve dostalo do
podvědomí obyvatel v zemích, jejichž občané vyhledávají při svých zahraničních dovolených
památky – především památky UNESCO a také lázeňskou péči na nejvyšší světové úrovni.
Logo by se mělo objevovat už v roce 2015, pokud možno při všech příležitostech propagace
všech šestnácti nominovaných měst – v tištěných materiálech, na městských poutačích, na
vítacích příjezdových billboardech před vjezdem do měst, na titulních stranách tiskovin
vydávaných radnicemi nominovaných měst, na tiskovinách vydávaných jinými subjekty – letiště,
další dopravci, hotely, instituce, které se zabývají propagací na státní úrovni – kulturní
ministerstva a agentury (v ČR CzechTourism) aj.
Název aktivity –
námět projektu
Logo sériové
nominace „Slavné
lázně Evropy“

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

280 000,- Kč

2015

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Všechna
nominovaná
lázeňská města

Všechna
nominovaná
lázeňská města

Tištěná reprezentativní publikace
Velká plnobarevná luxusní publikace – formát A4 v pevné vazbě, na křídě, jazyk angličtina.
Prezentace všech šestnácti nominovaných měst. Společný úvod, potom krátký text před
obrazovou částí každého města. Pokud možno méně fotografií – velký formát, nejvyšší kvalita.
170 stran - každé město max. 10 stran. Titulní strana – obecný motiv, umělecké dílo s tématikou
lázní – obraz, rytina nebo detail anonymní lázeňské stavby. Na titulní straně výrazně umístit
společné logo nominace a kandidaturu na seznam světového dědictví.
Pořadí měst v publikaci:
- 1. Podle států – státy podle abecedy, pořadí měst podle uvážení zástupců jednotlivých
států (asi nejpřijatelnější).
- 2. Podle věhlasnosti jednotlivých měst (pořadí dle testování expertů).
- 3. Podle vylosovaného pořadí.
Vzhledem k jednotnému počtu stran pro město jednotné financování – stejná částka. Náklad
8 000 kusů – 500 výtisků pro každé město. Na financování projektu společné propagace by se
měla podílet ministerstva, která mají v resortu problematiku světového dědictví a částečně také,
vzhledem k výjimečnému rozsahu a náročnosti nominace, i Evropská unie.
Název aktivity –
námět projektu
Tištěná
publikace
„Slavné lázně
Evropy“

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad
2 400 000,- Kč
(Výtisk 300,Kč)

Počet
kusů

8 000

Termín
realizace

Investor/spolupráce

Finanční krytí

2015

Všechna
nominovaná
lázeňská
města/příslušná
státní ministerstva

Všechna nominovaná
města/příslušná státní
ministerstva, EU
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Tištěná
publikace
„Slavné lázně
Evropy“

4 000 000,- Kč
(výtisk 250,Kč)

16 000

Všechna
nominovaná
lázeňská
města/příslušná
státní ministerstva

2015

Všechna nominovaná
města/příslušná státní
ministerstva, EU

Propagační (brožura) prospekt a DVD s mapou Evropy a vyznačenými nominovanými
městy a vzájemným propojením
Jednodušší propagační materiál – standardní kvalita. Maximálně tři obrázky z každého města,
krátký výstižný všeobsažný text – historie, architektura – památky, prameny, indikace, základní
údaje pro potencionální návštěvníky – letiště, vlaková spojení, dálnice, silnice, hotely, kasina,
kultura – velké akce (např. festivaly), aktivity (golf, kola, lyže, další památky – hrady, zámky,
kláštery, výjimečné přírodní úkazy). Titulní strana – mozaika – charakteristická fotografie
z každého města. Využít QR kódy.
Formát A4, vložená mapa A2 (mohla by být přílohou obrazové publikace). Jazykové mutace:
Angličtina, francouzština, němčina, italština, vlámština, čeština, ruština, japonština, čínština –
každá mutace zvlášť (obdoba Burgenstrasse). Náklad každá mutace přibližně 10 000 kusů
celkem100 000 kusů 4 mil. Kč. Vydat i na DVD.
Název aktivity –
námět projektu

Propagační brožura
„Slavné lázně
Evropy“

Předpokládané
náklady – hrubý
odhad

4 000 000,- Kč
(Výtisk 40,- Kč)

Počet
kusů

100 000

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

2015

Všechna
nominovaná
lázeňská
města/příslušná
státní ministerstva

Finanční
krytí
Všechna
nominovaná
města/přísluš
ná státní
ministerstva,
EU

Muzeum lázeňství
Pro patřičnou prezentaci lázeňských měst Západočeského lázeňského trojúhelníku v jejich
historickém vývoji, je vhodné vybudovat samostatnou expozici lázeňství, která by zohlednila
všechny aspekty vývoje lázeňství v Karlovarském kraji v kontextu evropského a světového
vývoje.
Název aktivity –
námět projektu

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

Termín
realizace

Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Vybudování Muzea
lázeňství v
Císařských lázních v
Karlových Varech

V rámci rozpočtu na
obnovu Císařských
lázní

2018

Karlovarský kraj

Karlovarský
kraj

Soutěž Klubu UNES&CO
Soutěž pro návštěvníky českých a moravských památek UNESO, kterou organizuje Klub
UNES&CO - Společnost přátel památek UNESCO. Stačí navštívit během jednoho roku tři
památky UNESCO a získat v informačním centru razítku, do hrací karty, která je pak slosována.
Součástí jsou i další hry poznávání míst dle fotografií, pexeso, puzzle, nebo vlastní pohlednice.
http://www.unesco-czech.cz/unes-co/
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F. 2. 3. Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce
Lázeňská města Západočeského lázeňského trojúhelníku dokumentují jednak rozvoj lázeňství,
jednak i hospodářský, vědecký, kulturní a politicko-společenský rozvoj, díky němuž dosáhly
mezinárodní pověsti a významu. Pro potvrzení skutečného světového významu jednotlivých
měst je nutné připravit odbornou vědeckou studii, které zařadí lázeňská města Západočeského
lázeňského trojúhelníku do světového kontextu lázeňské kultury a balneologie. Dosud citelně
chybí odborné a vědecko-výzkumné dokumenty k prohloubení znalostí a rozšíření informačních
zdrojů o hodnotách statku.
Zřízení informačního centra světového dědictví
Neexistence informačního centra světového dědictví v jednotlivých lázeňských městech
Západočeského lázeňského trojúhelníku.
Řešení:
V rámci zachování světového renomé lázeňských měst Západočeského lázeňského trojúhelníku
zřídit v krátkodobém horizontu (do 5 let) informační centrum světového dědictví (speciální
publikace, přednášky odborné i cestopisné, četba literatury apod.). V dlouhodobém horizontu
vybudovat dokumentační centrum, odborné pracoviště a badatelské centrum lázeňství a
balneologie. Jednalo by se o národní a světové centrum lázeňského dědictví. Pracoviště by bylo
zaměřeno na výzkum historického vývoje lázeňství jak v regionu (vývoj lázeňských objektů,
balneologie, balneotechnika, jímání pramenů apod.), tak i dalších lázeňských lokalit na území
České republiky a Evropy. Užší spolupráce bude navázána s obdobnými specializovanými
pracovišti u nás (Muzeum v Teplicích v Čechách) i v zahraničí (Balneologické múzeum
v Piešťanech, Muzeum v Bad Pyrmontu, v Baden-Badenu, v lázních Spa, v Bad Ischlu apod.).
Součástí pracoviště bude i odborná knihovna a studovna balneologické literatury.
Název aktivity –
námět projektu
Vypracování studie
Lázeňská města
Západočeského
lázeňského
trojúhelníku ve
světovém kontextu
lázeňské kultury a
balneologie

Předpokládané
náklady – hrubý odhad

100 000,- Kč

Mezinárodní
konference, odborný
workshop "Lázeňské
dědictví architektura lázní a
provozní lázeňské
stavby, jako
nejvýznamnější
součást lázeňských
míst"

400 000,- Kč

Vybudování Centra
dokumentace
lázeňského dědictví
v Císařských lázních
v Karlových Varech

V rámci rozpočtu na
obnovu Císařských
lázní

Termín
realizace

2015 - 2017

2016

2018
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Investor/Spolupráce

Finanční krytí

Město
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj,

Rozpočet měst
Karlovy Vary
Mariánské
Lázně
Františkovy
Lázně
a
Karlovarského
kraje

Město
Karlovy Vary,
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
/ Karlovarský kraj,
NPÚ, MK ČR

Rozpočet měst
Karlovy Vary
Mariánské
Lázně
Františkovy
Lázně
a
Karlovarského
kraje

Karlovarský kraj

Karlovarský
kraj
/ dotace ČR
a EU
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Karlovy Vary

Mariánské Lázně
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G.

NÁVRH KOMPLEXNÍHO MANUÁLU
MONITORINGU
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G. 1. Pravidelná kontrola, systém monitoringu kulturního statku
nominovaného na Seznam světového dědictví
Jednou z povinností smluvních států je průběžné sledování stavu konzervace zapsaných
statků a podávání periodických zpráv o implementaci Úmluvy a o stavu péče o jednotlivé statky
světového dědictví. Sledování nominovaného území a jeho nárazníkové zóny je v České
republice úkolem orgánů státní památkové péče a je stanoveno zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění. Monitoring kulturních statků zapsaných na Seznam světového
dědictví provádí v České republice z pověření Ministerstva kultury Národní památkový ústav.
Kontrola stavu statku světového dědictví – Monitoring statku světového dědictví:
Formát pravidelných zpráv:
Část I – Aplikace Úmluvy smluvním státem (podle článku 29 Úmluvy) se týká legislativních a
administrativních opatření, která smluvní stát přijal a dalších kroků učiněných v rámci aplikování
Úmluvy, tato část se týká především plnění obecných povinností a závazků definovaných v
konkrétních článcích Úmluvy.
Část II – Stav konzervace jednotlivých světových statků (na základě usnesení 29. zasedání
Generální konference UNESCO) se týká stavu zachování konkrétních statků světového dědictví
(samostatně na každý statek).
Dne 1. července 1999 Ministerstvo kultury ČR schválilo závaznou metodiku sledování
kulturních statků zapsaných na Seznamu světového dědictví v České republice, která byla do
praxe zavedena v roce 2000. Od roku 2000 je tedy v České republice systematicky prováděn na
národní úrovni průběžný roční monitoring a zpracovávány roční monitorovací zprávy za každý
statek zapsaný na Seznam světového dědictví a nacházející se na území České republiky. Tato
metodika byla aktualizována v roce 2011, a to jako Metodika roční monitorovací zprávy o statku
zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, určené pro národní
účely. Podle ní jsou zpracovávány roční monitorovací zprávy za rok 2011.
Koordinací monitoringu kulturních statků zapsaných na Seznam světového dědictví, tzv.
„ročního monitoringu“, je pověřen Referát památek s mezinárodním statusem generálního
ředitelství Národního památkového ústavu (NPÚ), konkrétně pracovník představující národní
kontaktní místo (focal point), který koordinuje činnosti spojené s podáním jak ročních
montovacích zpráv na národní úrovni, tak periodických zpráv pro systematický monitoring o
implementaci Úmluvy o ochraně světového dědictví, které jsou na celosvětové úrovni
koordinovány Výborem světového dědictví.
Roční monitorovací zprávy zpracovávají územně příslušná odborná pracoviště Národního
památkového ústavu. Pro české komponenty nominovaného statku budou tuto činnost provádět
územní odborná pracoviště NPÚ v Lokti pro Karlovarský kraj a pro moravskou komponentu
NPÚ v Kroměříži pro Zlínský kraj.
Roční monitorovací zprávy se zpracovávají na základě průběžného sběru podkladů a
odevzdávají se za každý kalendářní rok MK ČR ve finální verzi do 31. října následujícího roku.
Hlavním výchozím dokumentem pro tyto roční zprávy o každém statku světového dědictví je
nominační dokumentace k návrhu na jeho zápis, jak byla předložena českým státem, a
Rozhodnutí Výboru světového dědictví týkající se zápisu statku do Seznamu světového dědictví,
dále jednotlivá dílčí Rozhodnutí Výboru světového dědictví týkající se daného statku, Operační
směrnice pro naplňování Úmluvy, příslušné předchozí roční periodické zprávy a Management
Plan (pokud byly zpracovány) a další relevantní materiály, které lze pro tento účel využívat.33
33

VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Odborné a metodické publikace, sv. 42. 1.
Praha, Národní památkový ústav, 2011. 102 s.
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Struktura dokumentu obsahuje v současnosti celkem devět kapitol, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identifikace statku (základní údaje)
Hodnoty statku
Ochrana a správa uvnitř jádrové zóny statku (hranice účinné ochrany statku)
Ochrana uvnitř nárazníkové zóny statku
Průběžné sledování (monitoring)
Závěry a doporučená opatření
Kontaktní informace
Stanoviska k obsahu RMZ
Podpis oprávněné osoby za organizaci

Zároveň s textovými částmi je zpracovávána průběžná fotografická, případně jiná
dokumentace, která má dokládat závažná zjištění v péči o statek. Fotodokumentace zachycuje
charakteristické pohledy a je doplněna mapou s vyznačením míst fotografování a pohledových
kuželů. Monitorování pomocí fotodokumentace charakteristických pohledů realizují územní
odborná pracoviště Národního památkového ústavu. Vychází se z aspektu celkové ochrany
hodnot statku světového dědictví i jeho buffer zone. Zahrnuje jak všechny části statku, tak i
celkovou kulturní krajinu. Vějíře pohledů budou přesně specifikovány terénním průzkumem tak,
aby dostatečně dokumentovaly celkové území statku s jeho krajinnými dominantami.
Monitorovací zprávy jsou pak doplněny písemným stanoviskem správce statku, které
dokládá projednání materiálu mezi ním a zpracovatelem zprávy, tedy například relevantním
usnesením města, jehož historické jádro bylo zapsáno na Seznam světového dědictví.
Zprávy jsou předávány ve dvojím tištěném vyhotovení a v elektronické podobě
ústřednímu pracovišti Národního památkového ústavu, které je vyhodnocuje, archivuje a předává
s hodnotící zprávou MK ČR.
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G. 2. Způsob vyhodnocení plnění Management Planu
Hodnocení Management Planu je proces, v němž se zjišťuje, zda plánovaná činnost
probíhá v souladu s vytčenými cíli. Pokud nastala odchylka od plánovaných cílů musím být
provedena analýza daného stavu s hledáním postupů a způsobů, jak daný stav zlepšit.
Požadavky efektivnosti kontroly a hodnocení:
 objektivnost
 flexibilnost (schopnost reagovat na změny)
 dotažení do konce
Hodnocení Management Planu v sobě obsahuje standardní postupy manažerské práce:
analýza problému → rozhodování → realizace rozhodnutí → koordinace
Kritéria pro hodnocení - navrhované indikátory
1) urbanismus (půdorysná struktura, hmotová a prostorová skladba)
2) stavebně-technický stav a funkční využití objektů (hmotné dědictví, lázeňské dědictví)
3) stav drobné architektury a uměleckých děl ve veřejném prostoru
4) stav veřejného prostoru (ulice, náměstí, parter, městský mobiliář, zeleň atp.)
5) novostavby a demolice
6) stav vizuální integrity (panorama / vnější obraz města, krajinný rámec, dílčí vnitřní
panoramatické pohledy a střešní krajina)
7) stav životního prostředí a celkového krajinného rámce (změny mimo intravilán v
souvislosti s možným narušením krajinného rázu, rušivá zeleň)
8) kulturní tzv. terapeutická krajina (typické a charakteristické pohledy na krajinné
dominanty, součásti terapeutické krajiny)
9) stav financování obnovy
10) právní stav ochrany
11) počet obyvatel uvnitř statku
12) návštěvnost
13) poskytované služby
14) stav prezentace statku a její forma
15) činnosti významně ovlivňující sledované území (např. hornictví, lesní hospodaření,
zemědělství, lázeňství a kongresová turistika, cykloturistika, jezdectví apod.)
16) zapojení místního obyvatelstva do procesů v souvislosti s koordinací území
České části sériového transnacionálního statku SLAVNÉ LÁZNĚ EVROPY bude od data
jeho zápisu vykonávat na regionální a místní úrovni dobrovolný svazek obcí ČESKÉ LÁZNĚ –
SALONY EVROPY, který byl založen v roce 2012 a v jehož správní a dozorčí radě zasedají v
současnosti zástupci měst ležících na území jednotlivých komponent v Karlovarském i Zlínském
kraji. V každém z komponent nominovaného statku bude jmenován Site manager - správce
statku, který bude zajišťovat monitoring ve svém území. Celkovou koordinací a hodnocením
plnění Management Planu bude pověřen Koordinátor - správce statku, z řídící skupiny - Steering
Group, dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY (viz kapitola B. 4).
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H. IMPLEMENTACE MANAGEMENT PLANU

Stabilizace a závaznost Management Planu v daném časovém horizontu
Schválení Management Planu pro všechna lázeňská města Západočeského lázeňského
trojúhelníku bude realizováno prostřednictvím schválení v Radách jednotlivých měst a přijme se
usnesením Zastupitelstev jednotlivých měst. Management Plan se tak stane závaznou součástí
strategického plánování pro městské samosprávy daných měst pro období 2015 – 2020.
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Františkovy Lázně
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CH. ZÁVĚR A RESUMÉ
Západočeský lázeňský trojúhelník je světově jedinečný uchováním věrohodného obrazu
lázeňských měst z doby před polovinou 20. století. Právě kvalitní a stále ještě autentické a
harmonické prostředí jejich lázeňských území je kvalitou, která je vysoce oceňována jak
zdejšími obyvateli, tak stále více náročnými návštěvníky lázní, ať již z řad lázeňských klientů,
tak i poučených turistů zaměřených na památkové dědictví. Západočeské lázně již nyní patří
mezi unikátní světové architektonické a urbanistické dědictví lidské civilizace. Je naším
společným cílem toto kulturní dědictví chránit, stále hlouběji poznávat, uchovávat i
zpřístupňovat.
Návrh nominace jednotlivých lázeňských měst Západočeského lázeňského trojúhelníku Statutárního města Karlovy Vary, města Mariánské Lázně a města Františkovy Lázně, ve formě
nadnárodní sériové nominace Slavné lázně Evropy (Great Spas of Europe) na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO se stal pro jednotlivá lázeňská města jedním z
významných historických milníků. Návrh nominace je mezinárodním výrazem úcty k dílu našich
předků, ale také velkým závazkem pro generace budoucí.
Management Plan není produktem, ale procesem, jehož by se měli aktivně zúčastnit
všichni nositelé rozhodujících kompetencí v daném místě. Výsledkem Management Planu je
vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k regeneraci, pravidelné údržbě a
adekvátnímu využití nominovaného statku na Seznam světového dědictví. Management Plan by
měl být chápán jako nástroj řízení změn památky. Hlavním jeho smyslem je popsat a komentovat
všechny souvislosti zabezpečující existenci a rozvoj památky pro další časová období.
Cíle Management Planu jsou definovány tak, aby byla zajištěna ucelená ochrana a péče o
nominovaný statek v kombinaci s okolní krajinou. Péče o lokalitu je definována systémem
právních předpisů, jež jsou vzájemně provázány, vzájemně se respektují, vytvářejí podmínky pro
uchování všech funkcí a hodnot.
Druhá fáze Management Planu navazuje na fázi první (analytická, přípravná), která byla
ukončena v letech 2012-2013. Jedná se o fázi implementační (prováděcí), ukončenou se závěrem
roku 2014.
Management Plan je zpracován jako soubor projektových námětů, které jsou
doporučeny odbornými konzultanty projektu, aby se staly součástí aktualizovaných
Strategických plánů rozvoje jednotlivých lázeňských měst Západočeského lázeňského
trojúhelníku - Statutárního města Karlovy Vary, města Mariánské Lázně a města Františkovy
Lázně, na období 2015 – 2018. V dokumentu je uveden přehled aktuálních krátkodobých
projektových námětů (aktuálních priorit v rozmezí 1 rok až 5 let), které jsou uvedeny s jejich
rámcovým časovým a finančním harmonogramem.
Projektové náměty jsou navrženy v rámci následujících oblastí:
1. Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku
2. Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)
3. Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku
4. Operativní opatření v majetkoprávní oblasti
5. Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku
6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
8. Monitoring statku z hlediska uchování OUV
9. Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce
10. Další nezbytná opatření
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Dále je v dokumentu doporučeno ustanovit členy Steering Group se statutem
pracovní komise či poradního orgánu či komisí městských samospráv jednotlivých
lázeňských měst Západočeského lázeňského trojúhelníku, aby byla zajištěna průřezovost
jednotlivých relevantních odvětví a účast odborníků z nejrůznějších relevantních oblastí. Ze
členů pracovní skupiny Steering Group je poté doporučeno jmenovat osobu Site Manager,
který bude pověřen dohledem nad naplňováním a aktualizací Management Planu. Je
doporučeno, aby touto osobou byla osoba pověřená vedením jednotlivých lázeňských měst
Západočeského lázeňského trojúhelníku.
V rámci druhé fáze byl dále vytvořen elektronický nástroj pro práci osob
zainteresovaných do problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management
Planu veřejnosti. Posledním úkolem druhé fáze je stabilizovat Management Plan a zajistit
jeho závaznost jakožto nástroje plánování pro městskou samosprávu prostřednictvím
schválení v Radách jednotlivých měst a usnesením Zastupitelstev jednotlivých městských
samospráv.
Navrhovaný systém monitoringu po dobu přípravu na zápis statku na Seznam světového
dědictví je dostatečný a po zápisu bude nahrazen obvyklým monitoringem platným pro statky
světového dědictví. Navrhované indikátory monitoringu plně zahrnují navrženou jedinečnou
světovou hodnotu statku. Systém monitoringu indikuje a řeší všechna i potenciální ohrození
statku. Existující legislativní a řídicí mechanismus je shledáván dostatečným.
Tato předkládaná II. fáze Management Planu zahajuje širší diskuzi a multidisciplinární
práci na koncepci řízení nominovaného statku, lázeňských měst Západočeského lázeňského
trojúhelníku, na Seznam světového dědictví. Řízení ochrany musí zaručit, aby v současnosti ani
budoucnosti nebyla oslabena mimořádná univerzální hodnota nominovaného statku a aby mohla
být v adekvátním stavu předána dalším generacím.
Vytvořením dokumentu byla naplněna Operační směrnice k naplňování Úmluvy o
ochraně světového kulturního a přírodního dědictví platná od 1. 2. 2005. Management
Plan bude nadále rozvíjen a aktualizován jako instrument pro další plánování, ochranu,
využití a úspěšný rozvoj památky s cílem udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální
hodnoty, integrity a autenticity.
Management Plan se stane nástrojem komunikace mezi veřejným, soukromým a
neziskovým sektorem a občany jednotlivých měst. Zároveň bude jedním z podkladů pro
získávání finančních prostředků na ochranu a uchování hmotného i nehmotného kulturního
dědictví.
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J. SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ
ČDU
České dědictví UNESCO
ČR
Česká republika
ČSÚ
Český statistický úřad
CzT
Czech Tourism
DM
Destinační management
ESF
Evropský sociální fond
EU
Evropská unie
GIS
Geografický informační systém
CHKO
Chráněná krajinná oblast
IC
Infocentrum (informační centrum)
ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla
IOP
Integrovaný operační program - zprostředkujícím subjektem je MK ČR
KP
Kulturní památka
k.ú.
Katastrální území
MHD
Městská hromadná doprava
MK ČR Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR Ministerstvo místního rozvoje České republiky
MP
Management Plan
MPR
Městská památková rezervace
MPZ
Městská památková zóna
MM KV Magistrát města Karlovy Vary
MÚ ML Městský úřad Mariánské Lázně
MÚ FL Městský úřad Františkovy Lázně
NKP
Národní kulturní památka
NPÚ
Národní památkový ústav
NRP
Národní rozvojový plán
NUTS II Nomenklaturní územní statistická jednotka (Nomenclature Unit of Territorial
Statistic) - nadregionální celek, region soudržnosti Severozápad sestává z
Karlovarského a Ústeckého kraje, určen pro příjem dotací z EU
OP
Operační program
ORP
Obec s rozšířenou působností
OSN
Organizace spojených národů
PO
Plán ochrany
PR
Public relations (komunikace, média)
RM
Rada města
ROP
Regionální operační program
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SHP
Stavebně historický průzkum
UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
ÚP
Územní plán
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
USP
Unique Selling Proposition - marketingové vymezení jedinečných charakteristik
produktu
WHC
World Heritage Comittee – výbor světového dědictví
ZM
Zastupitelstvo města
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Národní památkový ústav – generální ředitelství
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Mgr. Jaroslava Pokludová
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tel.: +420 354 222 279
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Moskevská 21, 361 20
tel.: +420 353 118 111
Městský úřad Mariánské Lázně
Ruská 155
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Městský úřad Františkovy Lázně
Nádražní 208/5
35101 Františkovy Lázně
tel.: +420 354 479 211
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L. PŘÍLOHY

L. 1 Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
L. 2 Deklarace primátorů, starostů a zástupců měst o přípravě sériové transnacionální nominace
Slavné lázně Evropy (GREAT SPAS OF EUROPE) na zápis do Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO
L. 3 Mapy nominovaného statku v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku
(Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně)
L. 4 Souhrnný přehled projektových námětů ochrany a rozvoje statku
L. 5 Systém komunikace s veřejností - doporučený obsah a komunikační prostředky
L. 6 Internetový portál SPAARCH
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L. 1 Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí
ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY

___________________________________________________

Statutární město Karlovy Vary
a
Město Mariánské Lázně
a
Město Františkovy Lázně
a
Město Luhačovice

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

KARLOVY VARY 2012
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NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Statutární město Karlovy Vary
IČO: 002 54 65
se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20
jednající: Mgr. Petrem Kulhánkem, primátorem
a
Město Mariánské Lázně
IČO: 002 54 061
se sídlem: Mariánské Lázně, Hlavní 47/28, PSČ: 353 01
jednající:___________________
a
Město Františkovy Lázně
IČO: 002 53 936
se sídlem: Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, PSČ: 351 01
jednající: ___________________
a
Město Luhačovice
IČO: 002 84 165
se sídlem: Nám. 28. října 543, Luhačovice, PSČ: 763 26
jednající:_________________
jako zakladatelé (dále jen „účastníci“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Účastníci mají zájem vytvořit za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů dobrovolný svazek
obcí, jehož předmětem budou činnosti specifikované ve stanovách svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří
nedílnou součást této smlouvy; a

(B)

Zastupitelstvo Statutárního města Karlovy Vary schválilo uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku
obcí včetně stanov svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří nedílnou součást této smlouvy, na svém jednání
konaném dne _____________ pod bodem č. ____ jednání; a

(C)

Zastupitelstvo města Mariánské Lázně schválilo uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
včetně stanov svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří nedílnou součást této smlouvy, na svém jednání
konaném dne _____________ pod bodem č. ____ jednání; a

(D)

Zastupitelstvo města Františkovy Lázně schválilo uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
včetně stanov svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří nedílnou součást této smlouvy, na svém jednání
konaném dne _____________ pod bodem č. ____ jednání; a

(E)

Zastupitelstvo města Luhačovice schválilo uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně
Stanov svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří nedílnou součást této smlouvy, na svém jednání konaném
dne _____________ pod bodem č. ____ jednání;

dohodli se účastníci ve smyslu ustanovení § 46 odst 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření této

SMLOUVY
O VYTVOŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ.
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I.

Předmět smlouvy

1.1.

Účastníci touto smlouvou zakládají dobrovolný svazek obcí:
s názvem:
(a)
(b)

ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY,
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

(dále jen „svazek obcí“), jehož účelem bude ochrana a prosazování společných zájmů účastníků.
II.

Předmět činnosti svazku obcí

2.1.

Předmět činnosti svazku obcí je podrobně upraven ve stanovách svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří
nedílnou součást této smlouvy.

III.

Doba trvání svazku obcí

3.1.

Svazek obcí se zakládá na dobu n e u r č i t o u.

IV.

Členství ve svazku obcí

4.1.

Členství ve svazku obcí vzniká pro zakládající členy účinností smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku
obcí a stanov svazku po předcházejícím schválení v zastupitelstvech příslušných členských obcí a měst.

4.2.

Členství ve svazku obcí vzniká pro obce či města, která nejsou zakládajícími členy, přistoupením ke svazku
obcí, a to způsobem upraveným ve stanovách svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří nedílnou součást
této smlouvy.

4.3.

Členství ve svazku obcí zaniká:
(a)
zánikem svazku obcí; nebo
(b)
vystoupením člena svazku obcí ze svazku obcí (považuje se za odstoupení od této smlouvy); nebo
(c)
vyloučením člena svazku obcí ze svazku obcí.

4.4.

Člen svazku obcí může ze svazku obcí vystoupit, a to formou písemné žádosti podepsané primátorem nebo
starostou města a řádně doručené svazku obcí. Součástí žádosti o vystoupení ze svazku obcí musí být
originál výpis z usnesení zastupitelstva obce, kterým zastupitelstvo obce schválí vystoupení konkrétního
člena svazku obcí ze svazku obcí,

4.5.

Datem zániku členství ve svazku obcí bude v případě vystoupení člena ze svazku obcí dle článku IV. odst.
4.4. této smlouvy poslední den následujícího kalendářního měsíce od kalendářního měsíce, kdy byla svazku
obcí doručena řádná žádost o vystoupení ze svazku obcí.

4.6.

Člen svazku obcí může být ze svazku obcí vyloučen, pokud závažným způsobem porušuje své povinnosti
člena svazku obcí vyplývající z obecně závazných právních předpisů a/nebo těchto stanov, ačkoli k jejich
plnění byl písemně vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn.

4.7.

Datem zániku členství ve svazku obcí bude v případě vyloučení člena ze svazku obcí dle článku IV. odst.
4.6. této smlouvy den, kdy byla členovi svazku obcí doručeno rozhodnutí valné hromady svazku obcí o
vyloučení člena svazku obcí ze svazku obcí.

V.

Práva a povinnosti členů svazku obcí

5.1.

Každý člen svazku obcí má práva vyplývají mu ze stanov svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří nedílnou
součást této smlouvy, a obecně závazných právních předpisů.

5.2.

Každý člen svazku obcí má povinnosti vyplývají mu ze stanov svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří
nedílnou součást této smlouvy, a obecně závazných právních předpisů.

5.3.

V případě prodlení kteréhokoli člena svazku obcí s plněním jeho peněžitých závazků vůči svazku obcí je
tento povinen uhradit společně s jistinou závazku také úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.
142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.

5.4.

Členové svazku obcí neodpovídají za závazky svazku obcí, pokud se písemně nedohodnou jinak nebo jinak
nestanoví obecně závazné právní předpisy či stanovy svazku obcí, které jako příloha č. 5 tvoří nedílnou
součást této smlouvy.
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VI.

Registrace svazku obcí

6.1.

Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob
vedeného u Krajského úřadu pro Karlovarský kraj.

6.2.

Účastníci této smlouvy se dohodli, že návrh na zápis svazku obcí do příslušného registru vedeného u
Krajského úřadu pro Karlovarský kraj zajistí Statutární město Karlovy Vary.

VII.

Společná ustanovení a závěrečná ustanovení

7.1.

Vázanost účastníků k návrhu této smlouvy se řídí ustanovením § 51 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto účely se za rozhodné datum považuje 1.
června 2012.

7.2.

Smlouva je vyhotovena ve dvanácti vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dva stejnopisy, dvě
vyhotovení smlouvy jsou určena pro účely registrace před Krajským úřadem pro Karlovarský kraj, jedno
vyhotovení bude uloženo v archivu svazku obcí a jedno vyhotovení bude uloženo v archivu JUDr. Tomáše
Ficnera, Ph.D., advokáta Advokátní kanceláře FICNER & PARTNERS, se sídlem: Bělehradská 1042/14,
Karlovy Vary. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

7.3.

Náklady spojené se založením svazku obcí činí částku ve výši 50.000,- Kč bez DPH, tj. částku ve výši
60.000,- Kč včetně DPH. Náklady spojené se založením svazku obcí budou hrazeny účastníky této smlouvy
rovným dílem.

7.4.

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně příloh) přečetly, s
jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Výpis z usnesení Zastupitelstva Statutárního města Karlovy Vary ze dne ________
Výpis z usnesení Zastupitelstva města Mariánské Lázně ze dne _________
Výpis z usnesení Zastupitelstva města Františkovy Lázně ze dne ________________
Výpis z usnesení Zastupitelstva města Luhačovice ze dne _______________
Stanovy svazku obcí

Statutární město Karlovy Vary
Podpis:
Podepisující osoba:
Funkce:
Datum:
Místo:

______________________________
Mgr. Petr Kulhánek
primátor města
Karlovy Vary

Město Mariánské Lázně
Podpis:
Podepisující osoba:
Funkce:
Datum:
Místo:

_______________________________

Město Františkovy Lázně
Podpis:
Podepisující osoba:
Funkce:
Datum:
Místo:

_______________________________

Město Luhačovice
Podpis:
Podepisující osoba:
Funkce:
Datum:
Místo:

______________________________
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY
Dne 14. listopadu 2012 se uskutečnilo jednání ustavující valné hromady dobrovolného
svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY
Sdružení:

ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY
IČO: 011 71 071
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Místo jednání: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20,
salónek primátora města Karlovy Vary
Doba jednání: Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hodin a skončeno v 14:30 hodin.
Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Zdeněk Král, Ivo Mlátilík, PhDr. František Hubáček

Omluveni:

nikdo

Hosté:

Mgr. Jiří Klsák, náměstek primátora města Karlovy Vary, Mgr. Michal Murčo,
právník odboru majetku města Karlovy Vary, Ing. Martina Smutná,
zaměstnankyně odboru financí a ekonomiky města Karlovy Vary, PhDr. Luděk
Nosek, Mgr. Lenka Šrámková, koncipientka Advokátní kanceláře
FICNER&PARTNERS, se sídlem: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, PSČ: 360
01

Předmět jednání:
Jednání zahájil ve 14:00 hodin pan Ing. Petr Kulhánek, který konstatoval, že zasedání
ustavující valné hromady dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se
sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, bylo svoláno písemnou pozvánkou.
Průběh jednání:
Ad 2/

Pan Ing. Petr Kulhánek přednesl návrh programu jednání ustavující valné hromady dobrovolného
svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, a to:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Schválení programu jednání
Volba orgánů valné hromady dobrovolného svazku obcí
Volba představenstva dobrovolného svazku obcí
Volba dozorčí rady dobrovolného svazku obcí
Schválení rozpočtu dobrovolného svazku obcí na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu
Schválení rozpočtového provizória dobrovolného svazku obcí na rok 2013
Vyhrazení pravomocí ke schvalování členských příspěvků valnou hromadou
dobrovolného svazku obcí čl. VII. odst. 7. 3. Stanov dobrovolného svazku obcí
Různé
Závěr

9)
10)

O navrženém programu jednání ustavující valné hromady dobrovolného svazku obcí nebyla vedena
žádná diskuse.
Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071, schválila program jednání ustavující valné hromady
uskutečněné dne 14. listopadu 2012.

150

Management Plan Západočeský lázeňský trojúhelník – II. fáze: implementační (prováděcí)
______________________________________________________________________________
Ad 3/ Pan Ing. Petr Kulhánek následně předložil návrh na volbu předsedajícího, zapisovatele a
2 ověřovatele zápisu, a to v následujícím složení:
předsedající:
zapisovatel:
ověřovatel zápisu:
ověřovatel zápisu:

Ing. Petr Kulhánek
Mgr. Lenka Šrámková
Zdeněk Král
Ivo Mlátilík

Po předložení tohoto návrhu požádal pan Ing. Petr Kulhánek přítomné členy ustavující valné hromady
dobrovolného svazku obcí, zda nemají k tomuto bodu programu jednání návrhy, protinávrhy, námitky či
protest. K výslovnému dotazu nebyly předloženy žádné návrhy, protinávrhy, námitky či protest, ani
vznesena žádost o poskytnutí informací k projednávanému bodu.
Poté bylo přistoupeno
výsledky:
pro :
proti :
zdržel se :

k rozhodování o předloženém návrhu, a to hlasováním valné hromady s těmito
4 hlasy
0 hlasů
0 hlasů,

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071, přijala návrh na obsazení orgánů rozhodování ustavující
valné hromady dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY konané dne 14.
listopadu 2012 v podobě:
předsedající:
zapisovatel:
ověřovatel zápisu:
ověřovatel zápisu:

Ing. Petr Kulhánek
Mgr. Lenka Šrámková
Zdeněk Král
Ivo Mlátilík

Rozhodnutím valné hromady dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY se stanovené
osoby ujaly výkonu svých funkcí.
Ad 4/

Předsedající následně předložil ustavující valné hromadě návrh na volbu představenstva
dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská 2035/21,
Karlovy Vary, IČO: 011 71 071, když členem představenstva může být pouze, a to s odkazem na
čl. XIII. odst. 13.1. Stanov dobrovolného svazku, fyzická osoba, která je primátorem nebo
starostou člena svazků obcí.

Po předložení tohoto návrhu požádal předsedající přítomné členy ustavující valné hromady, zda nemají
k tomuto bodu programu jednání návrhy, protinávrhy, námitky či protest. K výslovnému dotazu nebyly
předloženy žádné návrhy, protinávrhy, námitky či protest, ani vznesena žádost o poskytnutí informací
k projednávanému bodu.
Poté bylo přistoupeno
výsledky:
pro :
proti :
zdržel se :

k rozhodování o předloženém návrhu, a to hlasováním valné hromady s těmito
4 hlasy
0 hlasů
0 hlasů,

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071 zvolila představenstvo tohoto svazku ve složení jednotlivých
statutárních orgánů členů, tj. ve složení Ing. Petr Kulhánek, Zdeněk Král, Ivo Mlátilík a PhDr. František
Hubáček.
Ad 5/

Předsedající následně předložil ustavující valné hromadě návrh na volbu dozorčí rady
dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská 2035/21,
Karlovy Vary, IČO: 011 71 071, a to ve složení: pan Milan Ščislák, datum narození: 2. března
1965, bytem: ČSA 195/7, Františkovy Lázně, PSČ: 351 01, pan Luděk Nosek, datum narození: 9.
září 1940, bytem: Za školou 371, Mariánské Lázně, PSČ: 353 01, pan RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.,
datum narození: 23. dubna 1963, bytem: Nábřeží Jana Palacha 1211/374, Karlovy Vary, PSČ:
360 01 a paní Bc. Marie Semelová, datum narození: 3. listopadu 1963, bytem: Nádražní 144,
Luhačovice, PSČ: 76 326.

Po předložení tohoto návrhu požádal předsedající přítomné členy ustavující valné hromady, zda nemají
k tomuto bodu programu jednání návrhy, protinávrhy, námitky či protest. K výslovnému dotazu nebyly
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předloženy žádné návrhy, protinávrhy, námitky či protest, ani vznesena žádost o poskytnutí informací
k projednávanému bodu.
Poté bylo přistoupeno
výsledky:
pro :
proti :
zdržel se :

k rozhodování o předloženém návrhu, a to hlasováním valné hromady s těmito
4 hlasy
0 hlasů
0 hlasů,

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071 zvolila dozorčí radu tohoto svazku ve složení: pan Milan Ščislák,
datum narození: 2. března 1965, bytem: ČSA 195/7, Františkovy Lázně, PSČ: 351 01, pan Luděk Nosek,
datum narození: 9. září 1940, bytem: Za školou 371, Mariánské Lázně, PSČ: 353 01, pan RNDr. Tomáš
Vylita, Ph.D., datum narození: 23. dubna 1963, bytem: Nábřeží Jana Palacha 1211/374, Karlovy Vary,
PSČ: 360 01 a paní Bc. Marie Semelová, datum narození: 3. listopadu 1963, bytem: Nádražní 144,
Luhačovice, PSČ: 76 326.
Ad 6/ Předsedající následně informoval členy ustavující valné hromady dobrovolného svazku obcí
o nutnosti schválit rozpočet dobrovolného svazku obcí na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu.
Po předložení tohoto návrhu požádal předsedající přítomné členy valné hromady, zda nemají k tomuto
bodu programu jednání návrhy, protinávrhy, námitky či protest. K výslovnému dotazu nebyly předloženy
žádné návrhy, protinávrhy, námitky či protest, ani vznesena žádost o poskytnutí informací
k projednávanému bodu.
Poté bylo přistoupeno
výsledky:
pro :
proti :
zdržel se :

k rozhodování o předloženém návrhu, a to hlasováním valné hromady s těmito
4 hlasy
0 hlasů
0 hlasů,

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071 schválila rozpočet dobrovolného svazku obcí na rok 2012
včetně rozpočtového výhledu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
Ad 7/ Předsedající následně informoval členy ustavující valné hromady dobrovolného svazku obcí
o nutnosti schválit rozpočtové provizórium dobrovolného svazku obcí na rok 2013.
Po předložení tohoto návrhu požádal předsedající přítomné členy valné hromady, zda nemají k tomuto
bodu programu jednání návrhy, protinávrhy, námitky či protest. K výslovnému dotazu nebyly předloženy
žádné návrhy, protinávrhy, námitky či protest, ani vznesena žádost o poskytnutí informací
k projednávanému bodu.
Poté bylo přistoupeno
výsledky:
pro :
proti :
zdržel se :

k rozhodování o předloženém návrhu, a to hlasováním valné hromady s těmito
4 hlasy
0 hlasů
0 hlasů,

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071 schválila rozpočtové provizórium dobrovolného svazku
obcí na rok 2013.
Ad 8/ Předsedající následně předložil přítomným členům ustavující valné hromady dobrovolného
svazku obcí návrh na vyhrazení pravomocí ke schvalování členských příspěvků valnou
hromadou dobrovolného svazku obcí, viz. čl. VII. odst. 7. 3. Stanov dobrovolného svazku
obcí.
Po předložení tohoto návrhu požádal předsedající přítomné členy valné hromady, zda nemají k tomuto
bodu programu jednání návrhy, protinávrhy, námitky či protest. K výslovnému dotazu nebyly předloženy
žádné návrhy, protinávrhy, námitky či protest, ani vznesena žádost o poskytnutí informací
k projednávanému bodu.
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Poté bylo přistoupeno
výsledky:
pro :
proti :
zdržel se :

k rozhodování o předloženém návrhu, a to hlasováním valné hromady s těmito
4 hlasy
0 hlasů
0 hlasů,

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071 si vyhradila pravomoc ke schvalování členských
příspěvků, viz. čl. VII. odst. 7. 3. Stanov dobrovolného svazku obcí.
S ohledem na skutečnost, kdy si valná hromada vyhradila pravomoc ke schvalování členských příspěvků,
viz. čl. VII. odst. 7. 3. Stanov dobrovolného svazku obcí, předložil předsedající přítomným členům
ustavující valné hromady návrh výši členských příspěvků na kalendářní rok 2013, když členský příspěvek
pro každou obci by byl ve výši 5 Kč x počet obyvatel každé obce.
Po předložení tohoto návrhu požádal předsedající přítomné členy valné hromady, zda nemají k tomuto
bodu programu jednání návrhy, protinávrhy, námitky či protest. K výslovnému dotazu nebyly předloženy
žádné návrhy, protinávrhy, námitky či protest, ani vznesena žádost o poskytnutí informací
k projednávanému bodu.
Poté bylo přistoupeno
výsledky:
pro :
proti :
zdržel se :

k rozhodování o předloženém návrhu, a to hlasováním valné hromady s těmito
4 hlasy
0 hlasů
0 hlasů,

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071 výši členských příspěvků jednotlivých obcí svazku na kalendářní
rok 2013, když členský příspěvek pro každou obci by představoval částku ve výši 5 Kč x počet obyvatel
každé obce.
Ad 9)

V rámci bodu různé projednala ustavující valná hromada dobrovolného svazku obcí
návrhy předložené jednotlivými členy valné hromady dobrovolného svazku obcí a přijala
následující usnesení:

Valná hromada dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY, se sídlem: Moskevská
2035/21, Karlovy Vary, IČO: 011 71 071, uložila představenstvu dobrovolného svazku obcí ČESKÉ
LÁZNĚ – SALONY EVROPY předložit návrh rozpočtu na kalendářní rok 2013, a to v termínu do příštího
jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY.
Ad 10) Předsedající jednání ustavující valné hromady poté, co byly vyčerpány všechny body
programu jednání, poděkoval přítomným členům valné hromady a hostům. Následně
předsedající ustavující valné hromady hlasitě diktoval zápis z jednání ustavující valné
hromady, se kterým přítomní členové ustavující valné hromady vyjádřili jednomyslně svůj
souhlas, a následně bylo jednání ustavující valné hromady v 14:30 hodin ukončeno.
O tom byl sepsán tento zápis z jednání ustavující valné hromady, který byl účastníky přečten, jimi
schválen a vlastnoručně podepsán.
V Karlových Varech, dne 14. listopadu 2012
____________________________________
Ing. Petr Kulhánek
předsedající
____________________________________
Mgr. Lenka Šrámková
zapisovatelka
____________________________________
Zdeněk Král
ověřovatel zápisu
____________________________________
Ivo Mlátilík
ověřovatel zápisu
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STANOVY SVAZKU OBCÍ
A.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKLADATELÍCH a SVAZKU OBCÍ

I.

Zakladatelé svazku obcí

1.1.

Zakladateli svazku obcí jsou:
(a)
(b)
(c)
(d)

Statutární město Karlovy Vary, IČO: 002 54 657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21,
PSČ 361 20,
Město Mariánské Lázně, IČO: 002 54 061, se sídlem Mariánské Lázně, Hlavní 47/28, PSČ: 353 01
Město Františkovy Lázně, IČO: 002 53 936, se sídlem Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, PSČ:
351 01,
Město Luhačovice, IČO: 002 84 165, se sídlem Nám. 28. října 543, Luhačovice, PSČ: 763 26.

II.

Název a sídlo

2.1.

Názvem svazku obcí je: ČESKÉ LÁZNÉ – SALONY EVROPY

2.2.

Sídlem svazku obcí je Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20.

III.

Doba trvání

3.1.

Svazek obcí se zakládá na dobu n e u r č i t o u.

IV.

Předmět činnosti svazku obcí

4.1.

Předmětem činnosti svazku obcí je :
(a)
(b)

zajištění realizace procedury přístupu členů svazku obcí na Seznam světového dědictví UNESCO,
zajištění financování procedury přístupu členů svazku obcí na Seznam světového dědictví
UNESCO.

B.

MAJETEK SVAZKU OBCÍ, KTERÝ VKLÁDAJÍ DO SVAZKU OBCÍ

V.

Vymezení majetku vkládaného do svazku obcí

5.1.

Statutární město Karlovy Vary vkládá do svazku obcí peněžitý majetek ve výši 102.230,- Kč (slovy:
Jednostodvatisícedvěstětřicet korun českých).

5.2.

Město Mariánské Lázně vkládá do svazku obcí peněžitý majetek ve výši 27.174,- Kč (slovy:
Dvacetsedmtisícjednostosedmdesátčtyři korun českých).

5.3.

Město Františkovy Lázně vkládá do svazku obcí peněžitý majetek
Jedenácttisícdvěstěsedmdesátšest korun českých).

5.4.

Město Luhačovice vkládá do svazku
Jedenácttisícčtyřistaosm korun českých).

5.5.

Členové svazku obcí jsou povinni splatit svůj peněžitý vklad nejpozději do devadesáti dnů ode dne vzniku
svazku obcí, a to na bankovní účet zřízený svazkem obcí.

5.6.

Majetek vložený členy svazku obcí do majetku svazku obcí zůstává i nadále v majetku obcí, které jej vložily.
Svazek obcí s tímto majetkem disponuje pouze k účelu plnění předmětu činnosti vymezeném v článku IV.
odst. 4.1. těchto stanov. Tento majetek nemůže svazek obcí jakkoli zcizit či zatížit jakýmikoli právy třetích
osob.

5.7.

Majetek definovaný v článku V. odst. 5.5. těchto stanov je svazek obcí povinen po celou dobu, kdy trvá
účast obce, která jej do svazku obcí vložila, evidovat odděleně od majetku svazku obcí.

obcí
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5.8.

Člen svazku obcí má právo na vrácení majetku vloženého do svazku obcí, pokud se se svazkem obcí
nedohodne písemně jinak.

C.

ORGÁNY SVAZKU OBCÍ

VI.

Vymezení orgánů svazku obcí

6.1.

Orgány svazku obcí jsou:
(a)
(b)
(c)

valná hromada;
představenstvo;
dozorčí rada.

6.2.

Všechny orgány svaku obcí a všechny osoby, pověřené svazkem jakoukoliv funkcí jsou povinny dbát na to,
aby nedošlo ke vzniku ztráty. Pokud se prokáže, že kterákoliv osoba pověřená svazkem jakoukoliv funkcí,
nebo členská obec svazku, způsobila ztrátu z hospodaření z nedbalosti nebo úmyslně, má svazek právo
vyžadovat od nich plnou náhradu takto vzniklé ztráty.

D.

VALNÁ HROMADA

VII.

Působnost valné hromady

7.1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku obcí. Valné hromady svazku obcí jsou povinni se účastnit
členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se mohou účastnit též další svolavatelem pozvané
osoby, pokud valná hromada svým rozhodnutím jejich účast nevyloučí.

7.2.

Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
Do výlučné působnosti valné hromady patří:
(a)
rozhodování o změně stanov,
(b)
volba a odvolání členů představenstva,
(c)
volba a odvolání členů dozorčí rady,
(d)
schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem
stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o
úhradě ztráty,
(e)
rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
(f)
rozhodnutí o zrušení svazku obcí s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše
jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
(g)
schvalování smluv o úvěru či půjčce nebo jiných obdobných smluv, jejichž předmětem je hodnota
vyšší než 500.000,- Kč (slovy: Pětsettisíc korun českých),
(h)
schvalování zajištění závazku svazku obcí nebo třetí osoby s hodnotou vyšší než 500.000,- Kč
(slovy: Pětsettisíc korun českých),
(i)
určovat celkovou koncepci činnosti svazku a hlavní zásady jeho hospodaření,
(j)
schvalovat rozpočet včetně finančních objemů investic a oprav na běžný rok i víceleté výhledy,
(k)
zřizovat fondy svazku a stanovit pravidla pro jejich tvorbu a čerpání,
(l)
projednat roční výroční zprávy o stavu majetku svazku a jeho provozování;
(m)
schvalovat organizační strukturu svazku,
(n)
projednávat a schvalovat přijetí dalšího člena svazku,
(o)
schvalovat nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majetku, služeb a oprav jejichž hodnota
přesahuje 50.000,- Kč,
(p)
schvalovat nákup, prodej či směnu nemovitého majetku nad částku 500.000,- Kč (slovy: Pětsettisíc
korun českých) dle odhadní ceny ve znaleckém posudku,
(q)
rozhodování o vyloučení člena svazku obcí;
(r)
rozhodování o dalších záležitostech, které valné hromadě svěřuje zákon nebo stanovy.

7.3.

Valná hromada si může vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

VIII.

Svolávání valné hromady

8.1.

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti měsíců
od posledního dne účetního období.

8.2.

Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může svolat i jen jediný člen představenstva,
pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon přitom stanoví
povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
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8.3.

Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy svazku obcí. Na této valné hromadě
navrhuje dozorčí rada potřebná opatření.

8.4.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
(a)
název a sídlo svazku obcí,
(b)
místo, datum a hodinu konání valné hromady,
(c)
označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
(d)
pořad jednání valné hromady.

8.5.

Pozvánku na valnou hromadu zašle představenstvo všem členům svazku obcí na adresu sídla uvedenou
v seznamu členů svazku obcí nejméně 30 (slovy: Třicet) dní před konáním valné hromady a nejméně 15
(slovy: Patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady.

8.6.

Svazek obcí vede seznam členů svazku obcí, v němž se zapisuje název a sídlo člena svazku obcí.

8.7.

Valná hromada se koná obvykle v sídle svazku obcí, pokud mimořádné skutečnosti nevyžadují jinak.

IX.

Pořad jednání, organizace a řízení valné hromady

9.1.

Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce na valnou hromadu. Na žádost kteréhokoli člena
svazku obcí představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost
došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné
hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro
svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze záležitosti, které nebyly v pořadu jednání
uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, rozhodnout jen a za účasti a se souhlasem všech členů svazku
obcí.

9.2.

Člen svazku obcí se zúčastňuje valné hromady osobně prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho
jménem anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při registraci na valnou hromadu předloží
osoba jednající jménem člena svazku obcí listinu osvědčující, že osoba jednající jménem člena svazku obcí
je oprávněna jeho jménem jednat anebo, že plnou moc k zastupování na valné hromadě udělila osoba,
oprávněná jednat jménem člena svazku obcí. Členové svazku obcí se na valné hromadě zapisují do listiny
přítomných členů svazku obcí.

9.3.

Valnou hromadu zahajuje představenstvem pověřený člen představenstva, který řídí valnou hromadu až do
doby zvolení jejího předsedy. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a
osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh na členy orgánů valné hromady podává její svolavatel. Člen svazku
obcí či členové svazku obcí mohou dát po přednesení návrhu protinávrh na členy orgánů valné hromady.
Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele. Valná hromada o volbě svých orgánů rozhoduje většinou hlasů
přítomných členů svazku obcí a hlasuje se aklamací.

9.4.

O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje alespoň:
(a)
název a sídlo svazku obcí,
(b)
místo a dobu konání valné hromady,
(c)
jméno předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
(d)
popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
(e)
rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
(f)
obsah protestu člena svazku obcí, člena představenstva nebo člena dozorčí rady svazku obcí
týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá,
K zápisu z valné hromady svazku obcí budou přiloženy listiny v rozsahu alespoň návrhů a prohlášení
předložených valné hromady k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

X.

Jednání a rozhodování valné hromady

10.1.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové svazku obcí mající počet hlasů, jejichž
součet je vyšší než 50 % (slovy: Padesát procent) hlasů všech členů svazku obcí. Každý člen svazku obcí
má jeden hlas.

10.2.

Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.

10.3.

Každá valná hromada svazku obcí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů svazku obcí, a
to i náhradní valná hromada, s výjimkou věcí, pro které zákon nebo stanovy vyžadují většinu vyšší.

10.4. Ke schválení usnesení valné hromady o:
(a)

změně stanov svazku obcí,
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(b)
(c)

schválení povinnosti členů svazku obcí uhradit svazku obcí další příspěvek nad rámec vkladové
povinnosti přijaté dle článku V. těchto stanov,
zrušení svazku obcí s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,

se vyžaduje souhlas 100% (slovy: Jednosto procent) hlasů všech členů svazku obcí.
E.

PŘEDSTAVENSTVO

XI.

Působnost představenstva

11.1.

Představenstvo je statutárním orgánem svazku obcí, řídí jeho činnost a jedná jeho jménem a zabezpečuje
vedení svazku obcí včetně řádného vedení účetnictví svazku obcí.

11.2.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech svazku obcí, pokud nejsou obecně závaznými právními
předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo pokud si je valná
hromada nevyhradí dle článku VII. odst. 7.3. těchto stanov. Představenstvo jednou za rok předkládá řádné
valné hromadě konané do šesti měsíců od posledního dne účetního období zprávu o činnosti a hospodaření
svazku obcí a stavu jeho majetku a dále předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, popř. i
mezitímní účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

11.3.

Představenstvo rozhoduje o uzavření a uzavírá pracovní smlouvu s ředitelem svazku obcí, do jehož
působnosti je oprávněno přenést část svých výkonných pravomocí. Představenstvo rozhoduje o zrušení
pracovního poměru ředitele svazku obcí. Ředitel je ze své činnosti odpovědný představenstvu.

11.4.

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními
předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

XII.

Jednání za představenstvo

12.1.

Jménem svazku obcí jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem svazku obcí každý
člen představenstva samostatně.

12.2.

Jménem svazku obcí podepisuje předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo
podepisují spolu dva členové představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí
připojí svůj podpis.

XIII.

Organizace představenstva

13.1.

Představenstvo se skládá ze čtyř členů volených a odvolávaných valnou hromadou. Členem představenstva
může být pouze fyzická osoba, která je primátorem nebo starostou člena svazku obcí. Člen představenstva
nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

13.2.

Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyři roky a opětovná volba člena představenstva je
možná.

13.3.

Představenstvo zvolí většinou hlasů jednoho ze svých členů předsedou.

XIV.

Zasedání představenstva

14.1.

Představenstvo zasedá nejméně jednou v každém kalendářním čtvrtletí roku a svolává jej předseda
představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva, a to písemnou pozvánkou, v níž
uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva
doručena nejméně 7 (slovy: Sedm) kalendářních dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové
představenstva, lze jeho zasedání svolat telefaxem. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše
uvedené náležitosti. Shora stanovené podmínky pro svolání zasedání představenstva není třeba dodržet
v případě, že s tím všichni členové představenstva vysloví na daném zasedání souhlas. Předseda je
povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí
rada.

14.2.

Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

14.3.

Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. K platnosti
rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Při hlasování
představenstva má každý jeho člen jeden hlas.
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14.4.

O průběhu zasedání a o rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis podepsaný předsedou
představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

E.

DOZORČÍ RADA

XV.

Postavení dozorčí rady

15.1.

Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti
svazku obcí.

15.2.

Dozorčí rada:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

dohlíží na výkon působnosti představenstva,
dohlíží na uskutečňování činnosti svazku obcí,
přezkoumává řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy svazku obcí, a na valné hromadě navrhuje
potřebná opatření.

XVI.

Organizace dozorčí rady

16.1.

Dozorčí rada se skládá ze čtyř členů a volených a odvolávaných valnou hromadou. Opětovná volba je
možná

16.2.

Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou jednat jménem
svazku obcí. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně
způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona.

16.3.

Členové dozorčí rady jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti.

16.4.

Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyři roky a opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

XVII.

Zasedání dozorčí rady

17.1.

Dozorčí rada se schází podle potřeby minimálně jednou ročně. Zasedání svolává předseda dozorčí rady
písemnou pozvánkou. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle svazku obcí, ledaže by se dozorčí rada
usnesla na svém předchozím zasedání jinak. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a
místo konání a musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (slovy: Sedm) dní před konáním
zasedání dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat telefaxem.
I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Shora stanovené podmínky
pro svolání zasedání dozorčí rady není třeba dodržet v případě, že s tím všichni členové dozorčí rady
vysloví na daném zasedání souhlas. Dozorčí rada je schopna rozhodovat je-li přítomna většina všech členů
dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny
hlasů svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou a zapisovatelem.
V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

D.

ZDROJE PŘÍJMŮ SVAZKU OBCÍ

XVIII.

Vymezení zdrojů příjmů svazku obcí

18.1.

Zdroje příjmů svazku obcí tvoří zejména:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

vklady členů svazku obcí;
příspěvky členů svazku obcí na vypořádání ztráty ;
příspěvky a dotace členů svazku obcí;
příspěvky a dotace od státu, krajů a obcí;
příjmy z finančních operací;
úvěry a půjčky poskytované třetími osobami;
státní dotační tituly a granty;
zahraniční dotační tituly a granty;
účelová sdružení prostředků;
příjmy z prodeje majetku;
dary od fyzických či právnických osob.
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18.2.

Svazek obcí je oprávněn bez jakéhokoli omezení disponovat s majetkem svazku obcí, který nabyl v rámci
své činnosti, s výjimkou majetku, který byl do svazku obcí vložen členy svazku obcí dle článku V. těchto
stanov.

18.3.

Finanční majetek svazku obcí je veden na zvláštním účtu zřízeném u banky.

E.

PRÁVA A POVINNOSTÍ ČLENŮ SVAZKŮ OBCÍ

XIX.

Práva členů svazku obcí

19.1.

Každý člen svazku obcí má práva vyplývají mu ze stanov a obecně závazných právních předpisů, zejména:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

kontrolovat činnost svazku obcí;
vykonávat hlasovací práva na valné hromadě svazku obcí, kdy každý člen svazku má jeden hlas;
navrhovat změnu stanov svazku obcí;
ukončit členství ve svazku obcí;
navrhovat členy orgánů svazku obcí;
prostřednictvím svých zástupců v orgánech svazku se podílejí na řízení a chodu svazku dle
ustanovení těchto stanov;
využívat majetku svazku obcí.

19.2.

Členství ve svazku obcí nijak neomezuje členy svazku obcí nijak neomezuje právo členů svazku obcí
vstupovat do jiných právnických osob, a to včetně svazků obcí.

X.

Povinnosti členů svazku obcí

20.1.

Každý člen svazku obcí má povinnosti vyplývají mu ze stanov a obecně závazných právních předpisů,
zejména:
(a)
(b)
(c)
(d)

řádně a včas splatit vklad do svazku obcí;
řádně a včas uhradit mimořádný příspěvek na úhradu ztráty svazku obcí;
zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým termín konání valné hromady svazku obcí, návrh
rozpočtu svazku obcí a závěrečný účet svazku obcí;
dodržovat stanovy svazku obcí.

20.2.

V případě prodlení kteréhokoli člena svazku obcí s plněním jeho peněžitých závazků vůči svazku obcí je
tento povinen uhradit společně s jistinou závazku také úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.
142/1994 Sb.

20.3.

Členové svazku neodpovídají za závazky svazku obcí, pokud se písemně nedohodnou jinak nebo jinak
nestanoví obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy.

F.

ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A PODÍL ČLENŮ NA ÚHRADĚ ZTRÁTY SVAZKU OBCÍ

XXI.

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

21.1.

V případě, že svazek vytvoří svou činností zisk, pak tento zisk se nerozděluje mezi členy svazku obcí a bude
užit na úhradu činnosti svazku obcí a na rozvoj jeho majetku, případně na úhrady ztrát svazku obcí
z minulých období.

21.2.

V případě, že svazek vytvoří svou činností ztrátu, pak tato ztráta bude hrazena z finančních rezerv svazku
obcí. V případě vyčerpání finančních rezerv svazku obcí bude ztráta svazku obcí vypořádána mimořádným
příspěvkem členů svazku obcí.

21.3.

Každý člen svazku obcí uhradí formou mimořádného příspěvku na něj připadající podíl na ztrátě svazku obcí
nejpozději do devadesáti dnů ode dne rozhodnutí valné hromady, kterou bude schválena řádná účetní
závěrka svazku obcí, ze které bude ztráta svazku obcí vyplývat, a to na účet svazku obcí určený svazkem
obcí.

G.

ČLENSTVÍ VE SVAZKU OBCÍ, PODMÍNKY PŘISTOUPENÍ A VYSTOUPENÍ ZE SVAZKU OBCÍ

XXII.

Přistoupení nových členů svazku obcí

22.1.

K rozšíření svazku o dalšího člena svazku obcí je třeba souhlasu všech členů svazku realizovaného
rozhodnutím hlasováním člena svazku obce na valné hromadě, a to po předchozím schválení zastupitelstvy
města každého člena svazku obcí.
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22.2.

Rozhodování valné hromady o přistoupení dalšího člena svazku obcí se děje na základě písemné žádosti
zájemce o vstup do svazku obcí.

XXIII.

Vystoupení a vyloučení ze svazku obcí

23.1.

Člen svazku obcí může ze svazku obcí vystoupit, a to formou písemné žádosti podepsané primátorem nebo
starostou města a řádně doručené svazku obcí. Součástí žádosti o vystoupení ze svazku obcí musí být
originál výpis z usnesení zastupitelstva obce, kterým zastupitelstvo obce schválí vystoupení konkrétního
člena svazku obcí ze svazku obcí,

23.2.

Datem zániku členství ve svazku obcí bude v případě vystoupení člena ze svazku obcí dle článku XXIII.
odst. 23.1. těchto stanov poslední den následujícího kalendářního měsíce od kalendářního měsíce, kdy byla
svazku obcí doručena řádná žádost o vystoupení ze svazku obcí.

23.3.

Člen svazku obcí může být ze svazku obcí vyloučen, pokud závažným způsobem porušuje své povinnosti
člena svazku obcí vyplývající z obecně závazných právních předpisů a/nebo těchto stanov, ačkoli k jejich
plnění byl písemně vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn.

23.4.

Datem zániku členství ve svazku obcí bude v případě vyloučení člena ze svazku obcí dle článku XXIII. odst.
23.3. těchto stanov den, kdy byla členovi svazku obcí doručeno rozhodnutí valné hromady svazku obcí o
vyloučení člena svazku obcí ze svazku obcí.

XXIV.

Majetkové vypořádání

24.1.

Při vystoupení člena ze svazku se provede následující majetkové vypořádání:
(a)
(b)

24.2.

původní majetek převedený na svazek při vstupu člena svazku do svazku obcí bude vypořádán tak,
že tento majetek bude členovi svazku obcí vrácen, v případě peněžních prostředků bez jakýchkoli
úroků;
zhodnocení původního majetku člena svazkem obcí bude svazkem obcí vypořádáno v penězích, a to
v hodnotě stanovené znaleckým posudkem vypracovaným na obvyklou cenu.

Při zániku svazku obcí se provede následující majetkové vypořádání:
(a)
(b)
(c)

původní majetek převedený na svazek při vstupu člena svazku do svazku obcí bude vypořádán tak,
že tento majetek bude členovi svazku obcí vrácen, v případě peněžních prostředků bez jakýchkoli
úroků;
zhodnocení původního majetku člena svazkem obcí bude svazkem obcí vypořádáno v penězích, a to
v hodnotě stanovené znaleckým posudkem vypracovaným na obvyklou cenu;
majetek získaný svazkem obcí za dobu trvání svazku obcí činností svazku obcí bude vypořádán dle
ustanovení § 70 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

24.3.

Fyzické předání převáděného majetku svazkem obcí členovi obcí, a to ať již při vystoupení ze svazku obcí či
v případě zrušení svazku obcí, bude provedeno do tří měsíců po dni účinnosti vystoupení člena svazku obcí
ze svazku obcí, resp. nejpozději ke dni zániku svazku obcí v případě zrušení svazku obcí.

H.

KONTROLA SVAZKU OBCÍ JEJICH ČLENY

XXV.

Kontrola svazku obcí členy svazku obcí

25.1.

Každý člen svazku obcí je oprávněn dát na svůj náklad přezkoumat hospodaření svazku obcí auditorem,
pokud nesouhlasí s výsledkem přezkoumání, které nechal vypracovat svazek obcí. Výsledek přezkoumání
hospodaření pak předloží valné hromadě svazku obcí k projednání.

25.2.

Každý člen svazku obcí je oprávněn, po předchozím písemném oznámení provedeném alespoň 30 (slovy:
Třicet ) dnů předem, prostřednictvím advokáta či daňového poradce nahlížet do účetnictví svazku obcí.

XXVI.

Kontrola svazku obcí občany členských obcí

26.1.

Občané obcí, které jsou členy svazku obcí, jsou oprávněni provádět kontrolu činnosti svazku obcí
následujícími způsoby:
(a)
(b)

účastí na zasedání valných hromad svazku obcí a/nebo představenstva svazku obcí;
podáváním písemných návrhů na jednání valné hromady svazku obcí a/nebo představenstva svazku
obcí
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I.

UKONČENÍ SVAZKU OBCÍ

XXVII.

Zrušení svazku obcí

27.1.

Zrušení svazku obcí s likvidací se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

27.2.

Svazek obcí se zrušuje, pokud počet jeho členů poklesne pod tři členy, a to kdykoli v době trvání svazku
obcí.

27.3.

Svazek obcí zaniká dnem výmazu svazku obcí z registru svazku obcí vedeného příslušným krajským
úřadem.

J.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XXVIII. Změna stanov
28.1.

Návrhy na změnu nebo doplnění stanov mohou písemně podávat členové svazku obcí, představenstvo a
dozorčí rada. O těchto návrzích rozhoduje valná hromada, jíž jsou všechny návrhy předkládány
prostřednictvím představenstva, k jejímu rozhodnutí je potřeba 100 % (slovy: Jednosto procent procenta)
většina hlasů.

28.2.

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov svazku obcí, musí pozvánka alespoň
charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být členům svazku obcí
k nahlédnutí v sídle svazku obcí ve lhůtě 30 (slovy: Třicet) dnů před dnem konání příslušné valné hromady.
Každý člen svazku obcí má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Na tato práva budou členové svazku obcí upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

28.3.

Jestliže člen svazku obcí hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k navrhovaným změnám stanov,
jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu
svazku obcí nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je
povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před
oznámeným datem konání valné hromady.

28.4.

Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného
znění stanov svazku obcí a předloží je příslušnému krajskému úřadu, který provedl registraci svazku obcí.
Změny stanov nabývají účinnosti ke dni, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné
hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

XXIX.

Právní poměry svazku obcí a řešení sporů

29.1.

Vznik, právní poměry a zánik svazku obcí, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov a pracovně
právní i jiné vztahy uvnitř svazku obcí, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
zaměstnanců svazku obcí, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.

XXX.

Výkladové ustanovení

30.1.

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám,
se ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení
stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného
obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov
nebo není-li takového ustanovení, způsob řešení, jenž je v běžném obchodním styku obvyklý.

V Karlových Varech, dne 14. listopadu 2012
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L. 2 Deklarace primátorů, starostů a zástupců měst o přípravě sériové
transnacionální nominace Slavné lázně Evropy (GREAT SPAS OF
EUROPE) na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO
_________________________________________________________________
My, primátoři, starostové a zástupci měst Karlovy Vary, Františkovy Lázně,
Mariánské Lázně, Luhačovice, Baden-Baden, Montecatini Terme, Spa, Wiesbaden,
na svém setkání, které se uskutečnilo dne
24. června 2011 v Karlových Varech na pozvání Primátora Karlových Varů
Ing. Petra Kulhánka, vydáváme následující prohlášení:

- vyslovujíce své poděkování primátorovi Karlových Varů za jeho pozvání;
- uznávajíce prestiž a význam Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,
kterou od jejího vzniku ratifikovaly již téměř všechny státy světa;
- uvědomujíce si, jaké závazky z této Úmluvy vyplývají a jaká procedurální pravidla pro
implementaci jsou definována v Prováděcích pravidlech ve verzi platné po 35. zasedání
Mezivládního výboru pro světové dědictví;
- jsouce si vědomi mezinárodních snah zajistit, aby byl Seznam světového kulturního dědictví,
který vznikl na základě výše uvedené Úmluvy, representativní nejen ve smyslu geografickém,
ale také ve smyslu všech typů památek do něj zahrnutých;
- jsouce přesvědčeni, že lázeňská města jsou nedílnou součástí světového kulturního a
přírodního dědictví a že některá z nich nesou světově výjimečnou hodnotu a vykazují znaky
autenticity a integrity;
- kladouce důraz na skutečnost, že mezi takováto města patří historická lázeňská města
v Evropě, jejichž architektonický, urbanistický a společenský význam dosáhl svého vrcholu v 19.
století a která během své historie vytvořila a stále si udržují jedinečné hodnoty hmotného i
nehmotného kulturního dědictví;
- konstatujíce s politováním, že i přes jasnou doložitelnost jejich výjimečné hodnoty nejsou výše
uvedená města na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO adekvátně
zastoupena;
- připomínajíce si závěry setkání našich zástupců, které proběhlo od 25. do 27. listopadu 2010
v Baden-Badenu, závěry našeho společného setkání v Paříži dne 22. ledna 2011,
- odkazujíce na závěry, ke kterým došly odborné srovnávací studie o evropských lázeňských
městech;
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TÍMTO PROHLAŠUJEME
jménem našich měst, že řádně potvrzujeme své odhodlání požádat prostřednictvím vlád svých
zemí o společný zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví formou tzv.
„sériové nominace“.
ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ TOHOTO CÍLE MY, PRIMÁTOŘI A STAROSTOVÉ MĚST,
KTERÁ SE BUDOU UCHÁZET O SPOLEČNOU NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO
DĚDICTVÍ, PROHLAŠUJEME ŽE:
-

budeme vzájemně spolupracovat a po předchozích konzultacích a dohodách si budeme navzájem
poskytovat veškerou nezbytnou součinnost a pomoc;

-

zahájíme bez zbytečných odkladů s příslušnými orgány svých zemí jednání o zařazení našich
měst do národních Indikativních seznamů a budeme se vzájemně písemnou formou do konce
tohoto roku (2011) informovat o konečném rozhodnutí těchto úřadů. Zároveň prohlašujeme, že
jsme si vědomi skutečnosti, že města Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně,
Luhačovice a Spa jsou zapsána již na příslušných národních Indikativních seznamech. České
národní úřady jsou žádány o poskytnutí veškeré nutné podpory a spolupráce s cílem poskytnout
informace národním orgánům partnerských zemí;

-

zdvořile žádáme primátora Karlových Varů, aby se za podpory Karlovarského kraje z města
Karlovy Vary po dobu přípravy společné mezinárodní sériové nominace stalo centrum
mezinárodní spolupráce;

-

do konce září 2011 vytvoříme kontaktní místa pro otázky spojené se zpracováním společné
nominace a jmenujeme konkrétní osobu, která ponese vůči městu odpovědnost za přípravu
odborných podkladů ke společné nominaci (dále jen „odpovědná osoba“), pokud to nebude
samotné kontaktní místo. Budeme se vzájemně informovat o vytvoření kontaktních míst a
jmenování odpovědných osob s tím, že tyto údaje budou také soustředěny u primátora
Karlových Varů; zavazujeme se, že vytvoříme veškeré podmínky pro práci a pravidelné
konzultace a schůzky odpovědných osob;

-

zdvořile žádáme Primátora Karlových Varů, aby do konce července 2011 ustavil expertní
skupinu, jejímiž členy budou – specialisté nominovaní příslušnými partnerskými městy/obcemi;

-

zdvořile žádáme Primátora Karlových Varů, aby do konce února 2012 či dříve prostřednictvím
kontaktních center jednotlivých měst svolal setkání odpovědných osob (členové expertní skupiny
a političtí představitelé) s tím, že cestovní náklady a ubytování těchto osob ponesou příslušná
města a obce. Na tomto setkání by měly být dány odpovědi mimo jiné na následující otázky:
- definice předmětu nominace v každém konkrétním městě
- název sérové nominace;
- stanovení světově výjimečné hodnoty pro účely nominačních dokumentů;
- podmínka právní ochrany a nárazníkových pásem okolo urbanistických celků nebo
architektonických památek nebo jejich skupin vybraných v jednotlivých městech pro sériovou
nominaci;
- integrita a autentičnost urbanistických celků nebo jejich architektury nebo jejich
architektonických celků vybraných v jednotlivých městech pro sériovou nominaci;
- příprava komparativní analýzy pro sériovou nominaci
- doporučená struktura Management Planu Plánu;
- otázka národní kvóty;
- metoda koordinace práce na nominačních dokumentech a systém vzájemných konzultací;
- otázka předkládání výsledků budoucích schůzek odpovědných osob formou konzultací
s orgány zúčastněných zemí, které jsou kompetentní pro diskusi o otázkách spojených a
Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví;
- rámcový harmonogram nominací;
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- procedurální otázky spojené s oficiálním vyjádřením zájmu zúčastněných zemí přistoupit ke
společné nominaci a otázka společného podání skupinové nominace;
- jazykové verze nominačních dokumentů;
- program, místo a předběžné datum dalšího konzultačního setkání;
- vytvoření rozpočtu pro proces nominace a konkrétní přispění každého z partnerských
měst/obcí;
- vypracování společné struktury v souladu s dokumentem UNESCO (dokument WHC 10/34.COM/9B) včetně stanovení managment rámce pro jednotlivá kandidátská města;
- v zájmu dokončení kolektivní sériové nominace vynaložíme veškeré úsilí k dosažení úrovně
(její) připravenosti nutné pro sériovou nominaci bez zbytečného odkladu. Skupina jako celek ani
její jednotliví členově se nesmí dostat do prodlení s nominačním procesem;
- v zájmu vysoké odborné kvality nominačních dokumentů budeme přiměřeně svým možnostem
podporovat mezinárodní odborný dialog o architektonických, urbanistických a kulturněspolečenských hodnotách evropských lázeňských měst, jejichž rozvoj dosáhl vrcholu
v 19. století, a budeme se v tomto dialogu snažit získat podporu odborníků pro dosažení našich
společných cílů;
- ve svém společném zájmu chránit nehmotné i hmotné kulturní dědictví a popularizovat
úspěšný proces skupinové nominace budeme pokračovat v pravidelném dialogu o nominaci a
s potěšením zaznamenáváme, že další schůzka primátorů a starostů našich měst, se uskuteční
v listopadu 2011 v Montecatini Terme.
Dokument vypracován v českém, francouzském, německém a anglickém jazyce – všechny verze
jsou shodné a mají stejnou platnost.
Přečteno a společně projednáno dne 24. června 2011 v Karlových Varech, čemuž na důkaz
připojujeme své podpisy:
Statutární město Karlovy Vary
zastoupené Petrem Kulhánkem
Město Luhačovice
zastoupené Františkem Hubáčkem
Město Františkovy Lázně
zastoupené Lenkou Malkovskou
Město Mariánské Lázně
zastoupené Petrem Horkým
Město Baden-Baden
zastoupené Wolfgangem Gerstnerem
Město Wiesbaden
zastoupené Wolfgangem Herberem
Město Montecatini-Terme
zastoupené Giuseppem Bellandim
Město Ville de Spa
zastoupené Lucem Peetersem
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ANNEX 2 to the
DECLARATION of the City and Town Mayors and Representatives of
Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Luhačovice,
Baden-Baden, Montecatini Terme, Spa and Wiesbaden

On 24th June 2011 in Karlovy Vary there has been signed the Declaration about joint action to
submission of serial nomination and entry to the World Heritage List UNESCO by
representatives of above mentioned spa cities.
At the meeting in Bath on 24th March 2012 the representatives of spa cities Vichy, Bath and Bad
Kissingen unreservedly join to this Declaration.
At the meeting in Bad Kissingen on 20th September 2013 the representatives of spa cities Bad
Ems, Bad Pyrmont and Bad Homburg vor der Höhe unreservedly join to this Declaration.

City of Bad Ems
Represented by Bernard Abt
City of Bad Pyrmont
Represented by Elke Christina Roeder
City of Bad Homburg
Represented by Michael Korwisi
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ANNEX 3 to the
DECLARATION of the City and Town Mayors and Representatives of
Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Luhačovice,
Baden-Baden, Montecatini Terme, Spa and Wiesbaden

On 24th June 2011 in Karlovy Vary there has been signed the Declaration about joint action to
submission of serial nomination and entry to the World Heritage List UNESCO by
representatives of above mentioned spa cities.
At the meeting in Bath on 24th March 2012 the representatives of spa cities Vichy, Bath and Bad
Kissingen unreservedly join to this Declaration.
At the meeting in Bad Kissingen on 20th September 2013 the representatives of spa cities Bad
Ems, Bad Pyrmont and Bad Homburg vor der Höhe unreservedly join to this Declaration.
At the meeting in Bad Ischl on 15th May 2014 the representatives of spa cities Bad bei Wien and
Bad Ischl unreservedly join to this Declaration.

City of Baden bei Wien
Represented by Kurt Staska
City of Bad Ischl
Represented by Hannes Heide
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L. 3 Mapy nominovaného statku v rámci Západočeského lázeňského
trojúhelníku (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně)

_________________________________________________
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Karlovy Vary
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Mariánské Lázně
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Františkovy Lázně
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L. 4 Souhrnný přehled projektových námětů ochrany a rozvoje statku
____________________________________________________________________________

Karlovy Vary
1.

Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku

Povýšit ochranu historického jádra města Karlovy Vary z památkové zóny na památkovou rezervaci a
rozšířit ochranu o terapeutickou krajinu
Přetransformovat Studii regulativů MPZ (CASUA s.r.o.) do Regulačního plánu města
Koncepce péče o Terapeutickou krajinu, krajinářské aspekty území se souborem objektů lázeňského
dědictví

Realizace Studie střešní krajiny
2.

Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)

Císařské lázně Karlovy Vary – celková obnova objektu
Císařské lázně Karlovy Vary – záchranné práce
Zástavba proluky ve Vřídelní ulici – u kostela sv. Maří Magdalény
Revitalizace Vřídelní kolonády
Výstavba nové Vřídelní kolonády (v současné době nereálné)
Revitalizace Alžbětiných lázní
Sanace a údržba opěrných zdí ve městě
Rašelinový pavilon Císařských lázní, Mariánskolázeňská čp. 306
Tržní krámky, Lázeňská ulice
dům Král anglický (bývalé Muzeum), Zámecký vrch čp. 463
dům Telegraf, Zámecký vrch čp. 513
Goethova vyhlídka čp. 244 (se zřízením muzea F. Fellnera a H. Helmera a jejich staveb v Karlových
dům Husovka (bývalá Měšťanská a obecná škola), Husovo náměstí čp. 270Varech)
dům zahradníka Schmollova zahradnictví, Husovo náměstí čp. 455, st.p.č. 944
tzv. Hrázděnka (bývalý skleník Schmollova zahradnictví), Husovo náměstí st.p.č. 945
Mlýnská kolonáda, terasy a Zítkův pavilón
Zámecká věž, zpřístupnění gotického suterénu a podzemí paláce Karla IV. s vybudováním Skalní
promenády
obnova fasád chrámu sv. Maří Magdalény (+ statické zajištění)
vy hlídková cesta Goethova stezka a obnova lávky u Císařských lázní
vyhlídková cesta v ulici Pod Jelením skokem
vyhlídková cesta v ulici Na Vyhlídce (otevření dálkových pohledů na město)
vyhlídková cesta Stará pražská silnice (otevření dálkových pohledů na město)
obnova sochy Poutníka v lázeňských lesích

Luční vrch, terasová zahrada před ředitelstvím Muzea Karlovy Vary, st.p.č. 1083
3.

Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku

Vypracovat právní analýzu a přehledné zásady ochrany kulturního dědictví pro vlastníky památek, pro
orgány samosprávy i státní správy
Manuál ochrany technických památek lázeňského dědictví
Vypracovat regulaci reklamy a reklamních ploch
Vypracovat regulaci předzahrádek v MPZ

4.

Operativní opatření v majetkoprávní oblasti

Vykoupení budovy bývalé stáčírny minerálních vod a solivárny v Horově ulici k vybudování
víceúčelového kulturního stánku
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5.

Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku

Vybudování Muzea lázeňství a MFF v Císařských lázních
Vybudování Muzea architektury a stavebních řemesel města Karlovy Vary
Vybudování studijního a badatelského centra lázeňského dědictví v Císařských lázních

6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Vybudování expozice technického provozu v Rašelinovém pavilonu Císařských lázních
Vybudování Lázeňské cesty Karlovarského kraje
Oživení lázeňského centra pomocí "Oživlých příběhů" z historie města i významných návštěvníků
Karlových Varů
Oslavy k 700. výročí narození Karla IV. s výstavou a prezentací
Česko-italská výstava o společných kořenech lázní v Karlových Varech a Montecatini Terme v době
Karla IV.
Propojení nominace Slavných lázní Evropy s nominací Kulturní krajina Krušnohoří

6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
Databáze lázeňského dědictví a kulturních hodnot na území MPZ Karlovy Vary pro práci odborných
institucí i úřadů (digitalizace)
Vypracování příručky s pracovními listy o lázních a lázeňském dědictví pro základní a střední školy

7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
Výstavba dopravního areálu - Jih (Kouzelné městečko - KOME)
Řešení dopravní situace v centru města – doprava v klidu - Parkovací a garážovací domy
8.

Monitoring statku z hlediska uchování OUV
Vytvořit komplexní manuál monitorování celého území MPZ, zkompletizovat referenční podklady

9.

Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce

Vybudování Centra dokumentace lázeňského dědictví v Císařských lázních
Vypracování studie "Koncepce péče o Terapeutickou krajinu, krajinářské aspekty území se souborem
historických budov lázeňského dědictví"
Vypracování studie "Střešní krajina v MPZ Karlovy Vary"
Odborný workshop "Lázeňské dědictví - architektura lázní a provozní lázeňské stavby, jako
nejvýznamnější součást lázeňských míst"

10. Další nezbytná opatření
Open air galerie – fotografie významných osobností, které např. navštívili MFF v Karlových Varech
Open air galerie – fotografie lázeňských měst, které jsou součástí nadnárodní nominace na zápis na
seznam světového přírodního dědictví
Galerie v Zítkově pavilonu Mlýnské kolonády se stálou expozicí kopií obrazů W. Gausse s lázeňskou
tématikou
Vybudování středověké zahrady z doby Karla IV. v Karlových Varech
Velkoplošná prezentace kulturních hodnot města Karlovy Vary ve formě nástěnných maleb na volné
štíty domů
Propagace nominace zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO ve městě i na
příjezdových komunikacích do města
Vybudování informačního centra na příjezdu do města s možností parkování (od Prahy i Chebu)
Vybudování jednotného informačního a naváděcího systému v MPZ Karlovy Vary
Realizace odpovídajícího městského mobiliáře v MPZ
Dokumentace stavebního archivu MM Karlovy Vary a zpracování generálního inventáře
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Mariánské Lázně
1.

Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku

Povýšit ochranu historického jádra města Mariánské Lázně z památkové zóny na památkovou rezervaci a
rozšířit ochranu o terapeutickou krajinu
Plán ochrany MPZ Mariánské Lázně
Koncepce péče o Terapeutickou krajinu, krajinářské aspekty území se souborem objektů lázeňského
dědictví
Realizace Studie střešní krajiny
Vytvořit samostatný odbor či oddělení památkové péče

2.

Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)

Nová prozatímní úprava prostoru „Arnika“ – bývalý „Tepelský dům“ (1. varianta řešení)
Zástavba prostoru „Arnika“ – bývalý „Tepelský dům“ (2. varianta řešení)
Obnova lázeňského domu Kavkaz (dříve Weimar)
Obnova hotelu a areálu Lesní mlýn
Obnova původní hrázděné klubovny v areálu tenisových kurtů u Lesního pramene
Rekonstrukce Knížecí vily LIL
Rekonstrukce Hotelu Evropa v Třebízského ulici 2
Obnova hotelu Rozkvět
Kolonáda Ferdinandova pramene a pramen Excelsior (regenerace vnějších, veřejných prostranství)
Rudolfův pramen (regenerace vnějších, veřejných prostranství)
Ambrožův pramen (regenerace vnějších, veřejných prostranství)
Proluka Arnika na Mírovém náměstí (regenerace vnějších, veřejných prostranství)

Obnova a úprava lesoparků
3.

Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku

Vypracovat právní analýzu a přehledné zásady ochrany kulturního dědictví pro vlastníky památek, pro
orgány samosprávy i státní správy
Manuál ochrany technických památek lázeňského dědictví
Vypracovat regulaci reklamy a reklamních ploch
Vypracovat systém řešení parterů domů na Hlavní třídě s cílem zlepšení architektonického pojednání a
zvýšení estetické úrovně řešení parterů
Vypracovat systém řešení úpravy povrchů chodníků, promenád, pěších zón a pěších komunikací

4.

Operativní opatření v majetkoprávní oblasti

Navrácení Velké litinové kolonády Městu Mariánské Lázně, oprava s architektonickou úpravou a
revitalizací okolí kolonády

5.

Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku

Úprava zasedacího sálu v budově radnice na víceúčelový přednáškový sál

6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Vybudování Lázeňské cesty Karlovarského kraje
Oživení lázeňského centra pomocí "Oživlých příběhů" z historie města i významných návštěvníků
Mariánských Lázní
Propojení nominace Slavných lázní Evropy s nominací Kulturní krajina Krušnohoří

6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
Databáze lázeňského dědictví a kulturních hodnot na území MPZ Mariánské Lázně pro práci odborných
institucí i úřadů (digitalizace)
Vypracování příručky s pracovními listy o lázních a lázeňském dědictví pro základní a střední školy
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7. Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb
Doprava v historickém centru města, pohyb a stání vozidel v MPZ - navýšení počtu parkovacích
automatů
Výstavba velkokapacitních garážových objektů
Výměna dopravních prostředků Městské hromadné dopravy
Dokončení rychlostní komunikace R6 Pomezí nad Ohří - Praha
Rozšíření – zvýšení průjezdnosti komunikace č. 21
Zavedení pravidelného jízdního řádu historického vlaku na trati č. 149 Karlovy Vary – Mariánské Lázně
Posílení večerních spojů současného dopravce

8.

Monitoring statku z hlediska uchování OUV
Vytvořit komplexní manuál monitorování celého území MPZ, zkompletizovat referenční podklady

9.

Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce

Vypracování studie "Koncepce péče o Terapeutickou krajinu, krajinářské aspekty území se souborem
historických budov lázeňského dědictví"
Vypracování studie "Střešní krajina v MPZ Mariánské Lázně "
Odborný workshop "Lázeňské dědictví - architektura lázní a provozní lázeňské stavby, jako
nejvýznamnější součást lázeňských míst"

10. Další nezbytná opatření
Open air galerie – fotografie významných osobností, které navštívili město
Open air galerie – fotografie lázeňských měst, které jsou součástí nadnárodní nominace na zápis na
seznam světového přírodního dědictví UNESCO
Velkoplošná prezentace kulturních hodnot města Mariánské Lázně ve formě nástěnných maleb na
volné štíty domů
Propagace nominace zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO ve městě i na
příjezdových komunikacích do města
Vybudování informačního centra na příjezdu do města s možností parkování (od Prahy i od Chebu)
Vybudování jednotného informačního a naváděcího systému v MPZ Mariánské Lázně

Logické provázání dopravního informační systému pro motorová vozidla s informačním
systémem pro pěší a cykloturisty
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Františkovy Lázně
1.

Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku

Rozšířit ochranu historického jádra města Františkovy Lázně o Terapeutickou krajinu
Koncepce péče o Terapeutickou krajinu, krajinářské aspekty území se souborem objektů lázeň. dědictví

Realizace Studie střešní krajiny
Plán ochrany MPR Františkovy Lázně
2.

Operativní opatření v oblasti konzervace a obnovy statku (z hlediska OUV)

Rekonstrukce objektu Beseda, Národní 8/2
Rekonstrukce objektu Windsor, Ruská čp. 72
Rekonstrukce objektu Coventry (Berlínský dvůr) čp.17
Rekonstrukce hotelu Slovan, Národní čp. 6
Obnovení původního vývěru pramene Natálie
Slatinné lázně – změna využití stavby na „Muzeum lázeňství“
Obnova kruhového bazénu v Císařských lázních
Úpravy Labutího jezírka
Rozšiřování a regenerace městských parků a lesoparků, údržba zeleně

3.

Operativní opatření pro snížení rizik a předcházení poškození statku

Vypracovat právní analýzu a přehledné zásady ochrany kulturního dědictví pro vlastníky památek, pro
orgány samosprávy i státní správy
Manuál ochrany technických památek lázeňského dědictví
Vypracovat regulaci reklamy a reklamních ploch

4.

Operativní opatření v majetkoprávní oblasti

Rezerva na možný výkup ohrožených nemovitostí

5.

Operativní opatření v oblasti optimálního využívání statku

Zlepšení infrastruktury, doplnění sítě obchodů, rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb
Výstavba veřejných WC v lázeňském území
Infocentrum 1. varianta - zapojení města a dalších privátních subjektů do stávajícího infocentra
Infocentrum 2. varianta - výstavba nového objektu infocentra
Využití turistického potenciálu města Františkovy Lázně k dalším formám CR nerušící (doplňující) jeho
hlavní lázeňskou funkci, nabídka a zpřístupnění nových turistických cílů

6.1. Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Vybudování Lázeňské cesty Karlovarského kraje
Oživení lázeňského centra pomocí "Oživlých příběhů" z historie města i významných návštěvníků

Františkových Lázní
Propojení nominace Slavných lázní Evropy s nominací Kulturní krajina Krušnohoří

6.2. Potřebné projekty v oblasti vzdělávání personálu a veřejnosti
Databáze lázeňského dědictví a kulturních hodnot na území MPR Františkovy Lázně pro práci
odborných institucí i úřadů (digitalizace)
Vypracování příručky s pracovními listy o lázních a lázeňském dědictví pro základní a střední školy

7.

Operativní opatření v oblasti dostupnosti statku a dopravních vazeb

Severní obchvat Františkových Lázní
Dokončení rekonstrukce nádraží
Úprava okolí nádražní budovy
Dopravní spojení Františkovy Lázně - Cheb
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8.

Monitoring statku z hlediska uchování OUV

Vytvořit komplexní manuál monitorování celého území MPR, zkompletizovat referenční podklady

9.

Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce

Vypracování studie "Koncepce péče o Terapeutickou krajinu, krajinářské aspekty území se souborem
historických budov lázeňského dědictví"
Vypracování studie "Střešní krajina v MPR Františkovy Lázně "
Odborný workshop "Lázeňské dědictví - architektura lázní a provozní lázeňské stavby, jako
nejvýznamnější součást lázeňských míst"

10. Další nezbytná opatření
Open air galerie – fotografie významných osobností, které navštívili město
Open air galerie – fotografie lázeňských měst, které jsou součástí nadnárodní nominace na zápis na
seznam světového přírodního dědictví UNESCO
Velkoplošná prezentace kulturních hodnot města Františkovy Lázně ve formě nástěnných maleb na
volné štíty domů
Propagace nominace zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO ve městě i na
příjezdových komunikacích do města
Dokumentace stavebního archivu města Františkovy Lázně a zpracování generálního inventáře

Západočeský lázeňský trojúhelník
1.

Operativní opatření v oblasti ochrany a řízení statku

Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání statku a stanovení maximální únosné kapacity měst a
vybraných objektů
Komplexní marketingový plán, tvorba pozitivního image
Marketingová strategie - Světové atributy lázeňských měst Západočeského lázeňského trojúhelníku
Marketingová strategie - Genius loci, světové osobnosti, oživení lázeňských měst Západočeského
lázeňského trojúhelníku pomocí "Oživlých příběhů"

Destinační agentura
Packaging – tvorba balíku služeb - Návštěvnická karta (živá kultura; památky, muzea, galerie;
sport)

Zapojení do společnosti "České dědictví UNESCO"
2.
Potřebné projekty v oblasti prezentace a interpretace hodnot statku
Zapojení měst Západočeského lázeňského trojúhelníku do Cest kulturního dědictví
Lázeňská cesta - Propagační panely „Evropské lázeňské cesty“
Propagační panely „Lázeňská cesta po Západočeských lázních“
Logo sériové nominace „Slavné lázně Evropy“
Tištěná publikace „Slavné lázně Evropy“
Propagační brožura „Slavné lázně Evropy“
Vybudování Muzea lázeňství v Císařských lázních v Karlových Varech v evropském kontextu

Soutěž Klubu UNES&CO
3.

Potřebné odborné a vědecko-výzkumné práce

Vypracování studie Lázeňská města Západočeského lázeňského trojúhelníku ve světovém kontextu
lázeňské kultury a balneologie
Mezinárodní konference, odborný workshop "Lázeňské dědictví - architektura lázní a provozní lázeňské
stavby, jako nejvýznamnější součást lázeňských míst"
Vybudování Centra dokumentace lázeňského dědictví v Císařských lázních v Karlových Varech
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L. 5 Systém komunikace s veřejností - doporučený obsah a komunikační
prostředky
________________________________________________________________
Nejdůležitější otázky, které je nutné zprostředkovat široké veřejnosti: 34
• informace o statku světového dědictví přímo v daném místě
• sdělení poslání (myšlenky) světového dědictví
• informace o požadavcích na ochranu a zachování statku světového dědictví
• dosažení důležitých cílových skupin a multiplikátorů
• vzbudit zájem o tématu ochrany statku světového dědictví především u mladé generace
• připomínat významná výročí jednotlivých lázeňských měst
Doporučené komunikační prostředky, které je nutné podrobně rozpracovat:
• Publikace (odborná literatura, informační brožury, letáky, newslettery atd. k tématu
světové dědictví a ochrany statku světového dědictví – pokud možno v jednotném
corporate design)
• Internet (buď samostatné webové stránky nebo vložení do již existujících stránek
http://www.spaarch.cz - důležitá je vícejazyčnost - na stránkách jednotlivých měst, jakožto
komponent nominovaného statku světového dědictví v rámci sériové transnacionální
nominace by měl být alespoň odkaz na webové stránky světového dědictví UNESCO
a měly by zde být informace o programu světového dědictví a mimořádné univerzální
hodnotě statku)
• Informační tabule (cedule) - instalovat informační tabule přímo na významných
objektech lázeňského dědictví, eventuelně ve jednotlivých městech v rámci městského
navigačního systému. Mohou být ve formě prohlídkové trasy městem (upozornění na další
významné objekty, které následují)
• Práce s médii (reklama a public relations) - kontinuálně sdělovat prostřednictvím
médií informace týkající se vývoje a aktivit statku světového dědictví. Doporučuje se
využívat pravidelných sdělení v místním tisku, poukazovat na kulturní nabídku se vztahem
ke světovému dědictví, přístup veřejnosti na zasedání poradního sboru, zabývající se
otázkou ochrany statku světového dědictví
• Organizace speciálních akcí s tématikou lázeňského dědictví a světového dědictví
UNESCO - výstavy, prohlídky města, Dny evropského dědictví (EHD), dny otevřených
dveří, oslavy výročí jednotlivých komponent statku světového dědictví, soutěže, přednášky,
akce v rámci kooperace s partnerskými městy apod. Vždy by měl být kladen důraz na
serióznost obsahu, kvalitu prezentace a profesionalitu. Organizátoři akcí by měly úzce
spolupracovat s odborníky na památkovou péči a turistický ruch.

34

Brigitta Ringbeck, Managementpläne für Welterbestätten. Ein Leitfaden für die Praxis. Deutsche Unesco Kommission, Bonn 2008, str. 46.
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L. 6 Internetový portál SPAARCH
__________________________________________________________________

http://www.spaarch.cz
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L. 7 Významná výročí lázeňských měst Západočeského lázeňského
trojúhelníku jako nástroj k oživení historických center a rozvoje
cestovního ruchu
_________________________________________________________________
2015
645 let

Od udělení privilegia českého krále a římského císaře Karla IV. Karlovým Varům 1370

530 let

Od první zmínky o kostelu sv. Maří Magdalény v Karlových Varech 1485

310 let

Od pobytu pruského krále Friedricha I. v Karlových Varech 1705

230 let

Od prvního pobytu J. W. Goetha v Karlových Varech 1785

220 let

Od chvíle, kdy v knihtiskárně Franze Franiecka v Karlových Varech začaly knižně
vycházet Kurlisty (seznamy lázeňských hostů) 1795

220 let

Od otevření Společenského domu (Kursaalu) ve Františkových Lázních 1795

200 let

Od započetí plánovitého urbanistické budování Mariánských Lázní 1815

180 let

Od chvíle, kdy se ujal vedení karlovarského lázeňského orchestru Josef Labitzky 1835

150 let

Od povýšení Mariánských Lázní na město 1865

150 let

Od povýšení Františkových Lázní na město 1865

145 let

Od zahájení železničního provozu na trati Karlovy Vary - Cheb 19. září 1870

140 let

Od stavby synagogy ve Františkových Lázních 1875

120 let

Od otevření Císařských lázní v Karlových Varech 5. května 1895

2016
700 let

Od narození českého krále a římského císaře Karla IV., zakladatele Karlových Varů
1316

615 let

Od potvrzení privilegií Karlovým Varům českým králem Václavem IV. a udělení práva
azylu 1401

445 let

Od pobytu a léčby Filipiny Welserové a Ferdinanda Tyrolského v Karlových Varech
1571

445 let

Od úmrtí lázeňského lékaře Fabiana Sommera a vydání jeho spisu o Karlových Varech
1571

325 let

Od pobytu saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného v Karlových Varech 1691
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315 let

Od postavení Saského sálu (dnešního Grandhotelu Pupp) v Karlových Varech 1701

305 let

Od pobytu ruského cara Petra Velikého v Karlových Varech 1711

300 let

Od vybudování sloupu Nejsvětější Trojice na Tržišti v Karlových Varech 1716

280 let

Od dobudování chrámu sv. Maří Magdalény v Karlových Varech 1736

230 let

od počátku lázeňské osady Mariánské Lázně se stálými obyvateli 1786

225 let

Od postavení chrámku vévodkyně Dorothey Kuronské v Karlových Varech 1791

200 let

Od pobytu pruského krále Friedricha Wilhelma III. v Karlových Varech 1816

190 let

Od příchodu lázeňského lékaře Jeana de Carro do Karlových Varů 1826

180 let

od pobytu Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních 1836

165 let

Od instalování sochy kamzíka na Jelením skoku v Karlových Varech 1851

150 let

Od otevření Kurhausu (dnes Lázně III) v Karlových Varech 1. května 1866

145 let

Od zahájení stavby Mlýnské kolonády v Karlových Varech 1871

140 let

Od otevření rozhledny Hamelika v Mariánských Lázních 1876

130 let

Od otevření Městského divadla v Karlových Varech 15. května 1886

120 let

Od otevření Nových lázní v Mariánských Lázních 1896

110 let

Od otevření Alžbětiných lázní (Lázně V) v Karlových Varech 17. června 1906

2017
495 let

Od vydání prvního balneologického spisu lékaře Václava Payera o Karlových Varech
1522

395 let

Od vydání spisu lékaře Johanna Stephana Strobelbergera o Karlových Varech,
průkopnického díla o pitné léčbě 1622

245 let

Od vydání balneologického spisu Nové pojednání o Karlových Varech dr. Davida
Bechera 1772

205 let

Od koncertu Ludwiga van Beethovena v Karlových Varech ve prospěch vyhořelého
lázeňského města Baden u Vídně 6. srpna 1812

200 let

Od postavení dřevěné kolonády ve Františkových Lázních 1817

200 let

Od objevu Solného pramene ve Františkových Lázních 1817

190 let

Od postavení pavilónu Luisina pramene ve Františkových Lázních 1827
185

Management Plan Západočeský lázeňský trojúhelník – II. fáze: implementační (prováděcí)
______________________________________________________________________________
190 let

Od otevření prvních veřejných lázní Tři lilie ve Františkových Lázních 1827

190 let

Od dokončení stavby kolonády Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních 1827

185 let

Od postavení pavilonu Františkova pramene ve Františkových Lázních 1832

165 let

Od pobytu řeckého krále Otty I. v Karlových Varech 1852

160 let

Od smrti dr. Jeana de Carro v Karlových Varech 12. března 1857

150 let

Od převzetí rozesilatelství minerální vody v Kyselce a Karlových Varech Heinrichem
Mattonim 1867

145 let

Od úmrtí barona Augusta von Lützow, mecenáše Karlových Varů 14. srpna 1872

140 let

Od postavení a vysvěcení synagogy v Karlových Varech 1877

140 let

Od postavení rozhledny Karla IV. v Karlových Varech 1877

140 let

Od otevření Konverzačního sálu podle projektu Gustava Wiedermanna ve Františkových
Lázních 1877

125 let

Od přestavby a otevření Centrálních lázní v Mariánských Lázních 1892

120 let

Od dokončení stavby pravoslavného chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech
9. června 1897

120 let

Od prvního pobytu Edwarda VII. v Mariánských Lázních 1897

2018
670 let

od založení Karlových Varů - 1348

530 let

od narození lékaře Václava Payera v Lokti, autora prvního spisu o Karlových Varech
1488

270 let

Od postavení kaple sv. Jana Nepomuckého ve Františkových Lázních 1748

225 let

Od založení Františkových Lázní 1793

200 let

Od povýšení Mariánských Lázní na veřejné lázně 1818

200 let

Od položení základního kamene ke stavbě chrámku Křížového pramene v Mariánských
Lázních 1818

200 let

Od dokončení stavby lázeňského domu U zlatého hroznu - dnešní Muzeum
v Mariánských Lázních 1818

150 let

Od postavení prvního divadla ve Františkových Lázních 1868

90 let

od přestavby františkolázeňského divadla do současné podoby 1928
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150 let

Od otevření městského divadla v Mariánských Lázních 1868

140 let

Od stavby zasilatelství (dnešní ředitelství lázní) v Mariánských Lázních 1878

130 let

Od úmrtí významného balneologa dr. Josefa Löschnera 19. dubna 1888

120 let

Od dostavění a vysvěcení synagogy ve Františkových Lázních 1898

120 let

Od otevření železničního spojení mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi 1898

100 let

Od návštěvy Mustafa Kemala Atatürka v Karlových Varech 1918

2019
260 let

Od velkého požáru Karlových Varů 23. května 1759

240 let

Od chvíle, kdy dostal klášterní lékař Johann Josef Nehr od opata hraběte
Trautmannsdorfa za úkol věnovat mimořádnou péči léčivým kyselkám v Mariánských
Lázních 1779

230 let

a od chvíle, kdy nechal J. J. Nehr postavit ve svahu za Křížovým pramenem
v Mariánských Lázních kapličku 1789

200 let

Od konání ministeriální konference v Karlových Varech 7. srpna 1819

150 let

Od dokončení stavby pavilonu s kolonádou Lesního pramene v Mariánských Lázních
1868

140 let

Od otevření litinové Vřídelní kolonády Fellnera a Helmera v Karlových Varech
1. června 1879

140 let

Od stavby anglikánského chrámu v Mariánských Lázních 1879

130 let

Od stavby Velké kolonády v Mariánských Lázních 1889

130 let

Od otevření Goethovy vyhlídky v Karlových Varech 21. července 1889

130 let

Od dokončení stavby pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních 1889

2020
500 let

Od postavení radnice v Karlových Varech 1520

390 let

Od pobytu Albrechta z Valdštejna v Karlových Varech 1630

220 let

Od počátku vydávání Kurlistů ve Františkových Lázních 1800

200 let

Od dostavění kostela Povýšení svatého Kříže ve Františkových Lázních 1820
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200 let

Od úmrtí lékaře Johanna Josefa Nehra v Mariánských Lázních 1820

200 let

kdy navštívil Mariánské Lázně poprvé Johann Wolfgang Goethe 1820

200 let

Od založení lázeňského orchestru v Karlových Varech 1820

180 let

Od otevření nejstarších, dosud stojících lázní ve Františkových Lázních - dnešní Luisiny
lázně 1840

160 let

Od úmrtí opata Karla Kašpara Reitenbergera, zakladatele Mariánských Lázní 1860

140 let

Od otevření Císařských lázní ve Františkových Lázních 1880

130 let

Od velké povodně v Karlových Varech, která přinesla změnu architektonického obrazu
Karlových Varů 24. listopadu 1890

120 let

Od otevření Kursaalu - dnešního Casina v Mariánských Lázních 1900

90 let

Od postavení Dvorany Glauberových pramenů ve Františkových Lázních 1930
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