
 

 

 

Z Á P I S 
z 5. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 26. 05. 2020 

 

 

Dne 26. 05. 2020 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

Místo jednání: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost  

5. patro   

 

Doba jednání:       jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a ukončeno v 16:30 hodin 

 

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

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

 Mgr. Jiří Klsák (odchod v 15:40 hod.), Mgr. Leona Preňková 

  

Omluveni:   MgA. Michaela Moc Káčerková 

 

Neomluveni:             --- 

  

Hosté:                    Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT   

  

           

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 04/2020 

3. Dotace do oblasti Obnova památek a památkově hodnotných objektů v roce 

2020 

4. Rozpracovaná usnesení komise z roku 2019 

5. 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, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 
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2. Schválení zápisu č. 04/2020 

 

Zápis č. 04/20 ze 4. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 12. 03. 

2020 byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Jindřich Čermák, Ing. Mirko Holásek, Mgr. 

   Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       1  Daniela Bouzová  

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Dotace do oblasti  Obnova památek a památkově hodnotných objektů v roce 

2020 

 

Na jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 28. 04. 2020 bylo schváleno rozpočtové 

opatření, v rámci kterého byla vyčleněna částka ve výši 300.000,- Kč na podporu realizace 

projektů v dotačním titulu Obnova památek a památkově hodnotných objektů v roce 2020.  

 

Členové komise se seznámili s doručenými žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu města.   

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury projednala předložené řádné žádosti o 

poskytnutí dotace na obnovu památek a památkově hodnotných objektů v roce 2020 a 

doporučuje Radě města Karlovy Vary přidělit neinvestiční dotace na podporu konkrétních 

projektů v celkové částce 300.000,- Kč. Návrh rozdělení tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.  

 

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

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

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

4. Rozpracovaná usnesení komise z roku 2019  

 

 Hudební a umělecká vystoupení v historické části města Karlovy Vary  

 

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

produkce na území města Karlovy Vary a požádala velitele Městské policie Bc. Marcela 

Vlasáka o vyjádření k tomuto tématu. Dle doručeného vyjádření Bc. Marcela Vlasáka je 

problematika buskingu v Karlových Varech diskutována od roku 2013. 

  

V současné době zpracovává právní odbor magistrátu města ve spolupráci s MP návrh obecně 

závazné vyhlášky na provozování uměleckých produkcí na veřejných prostranstvích na území 

města Karlovy Vary.  
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Komise kulturní, památkové péče a architektury požaduje předložení návrhu obecně závazné 

vyhlášky na provozování uměleckých produkcí na veřejných prostranstvích na území města 

Karlovy Vary k připomínkování. 

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

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

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 Letní kino Karlovy Vary  

 

KKPPaA se na jednání dne 9. 4. 2019 zabývala nevyhovujícím stavem Letního kina Karlovy 

Vary. Komise doporučila radě města přistoupit k rekonstrukci vstupního portálu do areálu 

Letního kina, včetně na portálu umístněného znaku města a reliéfu Dívky s šátkem.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města pověřit odbor 

majetku města zabývat se rekonstrukcí vstupního portálu do Letního kina Karlovy Vary, 

včetně na portálu umístěného znaku města a reliéfu Dívky s šátkem, s žádostí o vyjádření do 

31. 08. 2020.  
 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

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

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0     

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 Císařské lázně a definice hodnoty a nutnosti jejího zachování   
  

Výňatek ze zápisu z jednání komise dne 14. 05. 2019: 

 

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.  
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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 

revitalizaci objektu Císařské lázně ze strany majitele - Karlovarského kraje, během níž je 

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

 

 

Toto téma bylo mezi členy komise opětovně široce diskutováno, a to i s ohledem na již 

zahájenou rekonstrukci celého objektu, který je v majetku Karlovarského kraje.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města pověřit odbor právní 

zpracováním stanoviska k nutné záchraně původní kompozice objektu Císařských lázní včetně 

právní relevance sejmutí památkové ochrany z části objektu, konkrétně pouze z Rašelinového 

pavilonu, s žádostí o vyjádření do 30. 09. 2020.  

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

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

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0       

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 Císařské lázně a KSO – možná implementace sálu – KAM KV° 
  

Výňatek ze zápisu z jednání komise dne 11. 09. 2019: 

 

Architekt Petr Hájek seznámil přítomné členy komise s výsledky ověřovací studie na možné 

vytvoření resp. implementaci koncertního sálu pro účely KSO do objektu Císařských lázní. 

Předmětem této studie, kterou iniciovala organizace KAM KV°, je ověření možností a limitů 

využití části komplexu budov Císařských lázní pro koncertní sál a zázemí KSO.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města prověřit možné 

implementace lázeňských funkcí do objektu Císařských lázní vzhledem k plánované 

revitalizaci objektu v rámci memoranda o spolupráci města Karlovy Vary a Karlovarského 

kraje v symbióze s hlavní strategií města a regionu v podobě lázeňství a cestovního ruchu – 

komise žádá o vyjádření rady města k tomuto doporučení – nový termín do 30. 09. 2020.  
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Dále komise doporučuje radě města prověřit sejmutí veškeré památkové ochrany z pavilonu 

přípravy rašeliny objektu Císařských lázní z 6.1. 2011 rozhodnutím Ministerstva kultury, č.j.: 

MK 42089/2011 OPP a to z toho důvodu, že objekt Císařských lázní včetně přípravny rašeliny 

jsou jednou nemovitostí s jedním parcelním číslem a LV a není známa možnost sejmutí 

veškeré památkové ochrany jen z části národní kulturní památky, když její hodnota je 

definována právě její celistvostí – komise žádá o vyjádření rady města k tomuto doporučení – 

nový termín  do 30. 09. 2020.  

 

 

Toto téma bylo mezi členy komise opětovně široce diskutováno, vzhledem ke skutečnosti, že 

v řešené záležitosti nedošlo k žádnému posunu, bylo navrženo následující usnesení.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města se touto iniciativou 

zabývat a pro jednání s Karlovarským krajem pověřit Ing. Václava Benedikta.   

 

pro : 6 Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák, Ing. Mirko Holásek,  

  Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       1 Ing. Václav Benedikt 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

5. Různé 

 

 Komise kulturní, památkové péče a architektury žádá radu města o zapojení komise do 

procesu přípravy kulturního programu v rámci iniciativy záchrany lázeňství a 

cestovního ruchu v Karlových Varech.  

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

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

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0    

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města pověřit odbor 

majetku města zpracováním Pravidel pronájmu objektu Divadla Husovka za účelem 

pořádání kulturních a společenských akcí (případně aktualizací stávajících Pravidel 

pro nájem, pacht, výpůjčku a jiné zatížení nemovitého majetku Statutárního města 

Karlovy Vary), a to ve vztahu k odstranění rozdílného přístupu při využívání objektu 

Divadla Husovka a objektu Lidového domu Stará Role, s žádostí o vyjádření do 31. 

08. 2020.  
 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

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

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 
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zdržel se :       0    

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 17. 06. 2020 

od 15:00 hodin v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 

v 5. patře.  

 

 

 

Dne:   29. 05. 2020  

Zapsala: Jana Plevová 

 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

              předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

          

 

                                

 

 

 

Příloha č. 1 – Návrh na rozdělení dotací na podporu Obnovy památek a památkově  

                     hodnotných objektů v roce 2020 

 

 


