
 

Fomenko 

 

 

Z Á P I S 
z 8. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 14. 5. 2019 

 

 

Dne 14. 5. 2019 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

 

Místo jednání: Alžbětiny Lázně, Smetanovy Sady 1145/1, společenský sál 

   

Doba jednání:       jednání bylo zahájeno v 15:30 hodin a ukončeno v 17:30 hodin 

 

Přítomni:               Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák,  

   MgA. Michaela Moc Káčerková 

 

Omluveni: Jana Veselá 

 

Neomluveni:             --- 

  

Hosté :  Mgr. Lubomír Zeman – historik architektury  

   Ing. František Škaryd – vedoucí OKŠT   

             

     

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 07/2019   

3. Císařské lázně a definice hodnoty a nutnosti jejího zachování  

4.     Hudební a umělecké vystoupení v historické části města  

    a) reakce MP  

    b) reakce komise  

5. Úkoly jednotlivých členů komise – rozdělení témat  

6.     Program ITI – plánované období 2021 – 2027  

7.     Smart city   

8.     Různé  

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Václav Benedikt.   

 

 

1. Schválení programu jednání  

  

Navržený program byl schválen. 
 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 
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proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

2. Schválení zápisu č. 07/2019  

 

Zápis č. 07/19 ze 7. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 9. 4. 2019 

byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Císařské lázně a definice hodnoty a nutnosti jejího zachování 

  

Členům komise byly před jednáním komise elektronickou poštou zaslány materiály k objektu 

Císařských lázní. Mgr. Lubomír Zeman informoval členy komise o historii lázeňského domu 

Císařské lázně, které se nachází na pozemku parc. č. 902, k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy 

Vary. Císařské lázně v Karlových Varech byly Ministerstvem kultury ČR v roce 2010 

prohlášeny za národní kulturní památku, a to včetně Rašelinového pavilonu, který tvoří 

nedílnou součást lázní. Následně došlo k úpravám prohlášení národní kulturní památky, kdy 

památková ochrana byla vztažena pouze na samotný objekt lázní. S ohledem na skutečnost, že 

Rašelinový pavilon není v současné době vůbec památkově chráněn, byl podán návrh na jeho 

vyhlášení za nemovitou kulturní památku. Ministerstvo kultury ČR v dubnu 2019 vydalo 

stanovisko, že nebyly předloženy nové skutečnosti, na základě kterých by byla památková 

ochrana u budovy přípravny rašeliny obnovena.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje Radě města Karlovy Vary 

přistoupit k usnesení s formulací nutné záchrany původní kompozice objektu Císařské lázně 

včetně přípravny rašeliny a propojovacího tunelu mezi oběma budovami s možným návrhem 

řešení změny stavby před jejím dokončením směrem k Radě Karlovarského kraje v podobě 

reinstalace hodnotných prvků koridorové chodby na své původní místo (byť o pár cm výše či 

níže) a obnovení průchodu mezi hlavní budovou Císařských lázní a budovou přípravny 

rašeliny  - tzn. opětovné osazení ocelových překladů s litinovými sloupy a do stropu opět 

osadit unikátní sklobetonové tvárnice světlíků. 

 

Dále komise doporučuje Radě města Karlovy Vary předložit Radě Karlovarského kraje žádost 

o navrácení památkové ochrany na pavilon přípravny rašeliny, protože její sejmutí je chybné 

vzhledem k jednolitosti objektu Císařských lázní, včetně spojovacího krčku a pavilonu 

přípravny rašeliny. Dle komise neexistuje právní relevance sejmutí památkové ochrany jen 

z části objektu. Tento apel ze strany města Karlovy Vary je činěn vzhledem k plánované 
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revitalizaci objektu Císařské lázně ze strany majitele - Karlovarského kraje, během níž je 

možné obnovení a zachování jedinečné hodnoty nemající na celém světě obdoby.  

 

  

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

4. Hudební a umělecké vystoupení v historické části města  

 

Komise se na jednání dne 19. 3. 2019 zabývala problematikou provozování pouliční hudební 

produkce na území města Karlovy Vary, konkrétně na Mlýnské a Vřídelní kolonádě, při které 

nejsou dodržovány hlukové limity. Komise požádala velitele Městské policie Bc. Marcela 

Vlasáka o zpětnou informaci o výsledku provedeného šetření a přijatých opatření. 

 

Dle vyjádření velitele Bc. Marcela Vlasáka je problematika buskingu v Karlových Varech 

diskutována již od roku 2013. Na základě neustálých stížností byla v roce 2017 přijata novela 

Kolonádního řádu, která upravovala dotčenou problematiku v článku 3 odst. 2 takto: 

„V kolonádních, předkolonádních a souvisejících prostorech se zakazuje, při umělecké 

pouliční veřejné produkci (tzv. buskingu), užívat pro akustickou (zvukovou) produkci 

zesilovací zařízení.“ V důsledku intervence Ministerstva vnitra ČR byla vyhláška na jednání 

Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 25. 4. 2018 zrušena.  

 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury děkuje za shrnující informace k danému 

tématu a žádá Radu města Karlovy Vary o zajištění a doplnění navrhovaného řešení. Pokud 

chybí legislativní nástroj umožňující zachování důstojnosti a odpovídající úrovně historického 

prostředí lázeňského města s důrazem na ozdravné působení, komise žádá o návrh 

odpovídající možnému uplatnění v praxi. Jedná se zejména o možnost zákazu nepovolených 

hudebních a jinak zvuk vytvářejících produkcí v reprodukované a elektronicky zesilované 

podobě v lázeňském území města, resp. na území MPR a to právě ve spolupráci s Městskou 

policií Karlovy Vary, která v konečném důsledku takové nařízení, či vyhlášku má posléze v 

praxi vymáhat. 

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 
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5. Úkoly jednotlivých členů komise – rozdělení témat  
 

Předseda komise Ing. Václav Benedikt požádal členy komise o iniciativu při řešení podnětů – 

témat vzešlých ze setkání s občany v rámci Fóra města Karlovy Vary, z webových stránek 

magistrátu města a plánu práce sestaveného předsedou komise počátkem roku 2019.  

  
 Podněty na Divadelní scénu, malé kluby – Daniela Bouzová; 

 Podněty na památkovou péči – Mgr. Jiří Klsák. 

 

 

6. Program ITI – plánované období 2021 – 2027 

 

Na jednání komise bylo zmíněno téma přípravy strategických dokumentů a projektů v oblasti 

kultury, památkové péče a architektury města, a to s ohledem na blížící se nové programové 

období EU 2021 – 2027.   

 

Vzhledem ke skutečnosti, že první schůzka k programu ITI pro období 2021 – 2027 se 

uskuteční dne 20. 5. 2019, bude na další jednání komise přizván zástupce odboru strategií a 

dotací k prezentaci přípravy projektových záměrů.  

 

 

7. Smart city  

 

Na jednání komise bylo zmíněno téma „Smart city“ – promyšlení „oživení" historického 

prostředí bez devalvace jeho estetického působení prohloubením možnostmi prezentace, 

informovanosti a propojení s moderními technologiemi.  
 

Spolupráci při řešení tohoto tématu nabídl člen komise Mgr. Jindřich Čermák. 

  

 

8. Různé  
 

a) Mimořádná žádost č. 08/2019 – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.    

 

Rezerva Komise kulturní, památkové péče a architektury k rozdělení činí  26.000,- Kč.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury se seznámila s doručenou žádostí Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. pobočka Karlovy Vary o poskytnutí 

neinvestiční dotace na projekt „Ples Harmonie 2019“ - tlumočení českého znakového jazyka 

pro sluchově postižené.   

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města přidělit Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. pobočka Karlovy Vary, IČO: 006 76 535, 

neinvestiční dotaci ve výši 10.000,- Kč na podporu projektu – „Ples Harmonie 2019“.   

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

 

proti :   0 
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zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

Rezerva Komise kulturní, památkové péče a architektury po rozdělení činí  16.000,- Kč.  

 

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 11. 6. 2019 

od 15:30 hodin v objektu Muzea Karlovy Vary, Nová louka 23.   

  

 

Dne:   17. 5. 2019  

Zapsala: Jana Plevová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

     předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

 


