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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Tento Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024 schválilo
usnesením Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém zasedání dne 7.10. 2014 a současně
tím potvrdilo statut města, jako nositele tohoto strategického dokumentu.

V Karlových Varech dne: 8.10.2014
Za Statutární město Karlovy Vary

Ing. Petr Kulhánek, primátor města
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Úvod
Program regenerace území s plošnou památkovou ochranou představuje soubor účelově
zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších
částí měst, zejména městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, k zahájení a
rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace. 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 respektuje schválenou
územně plánovací dokumentaci města a další odborné dokumentace. Město Karlovy Vary se
pyšní dvěma národními kulturními památkami a množstvím dalších nemovitých kulturních
památek. Cenné historické jádro města bylo prohlášeno Ministerstvem kultury České
republiky v roce 1992 městskou památkovou zónou.
Památkové dědictví představuje hodnotu samo o sobě, přímo památkové bohatství. Je
svědectvím historického vývoje společnosti, stejně jako vývoje urbanismu, architektury,
umění a uměleckých řemesel. Odráží kulturní identitu národa a tvoří spojovací článek mezi
minulostí, přítomností a budoucností. Kromě toho má však stejně důležitou hodnotu užitnou,
praktickou. Svým estetickým působením spolu s krajinou a přírodou spoluurčuje naše životní
prostředí, přesněji představuje jeho pozitivní část. Současně je jedním z nejdůležitějších
podnětů rozvoje cestovního ruchu, jehož ekonomický přínos pro kraj i stát velmi podstatný.
Památkové dědictví plní mimoto i funkci symbolickou a reprezentativní. Největší devizou
Karlových Varů i celého Karlovarského kraje je bezesporu lázeňství, a to jak z hlediska
léčebného procesu, tak i z hlediska cestovního ruchu. Město Karlovy Vary si uvědomuje
význam kulturních památek nacházejících se na jeho území. Hmotné kulturní dědictví chápe
nejen jako významnou součást evropského kulturního dědictví, ale i jako nezbytný
předpoklad rozvoje cestovního ruchu.
Zajištění památkové ochrany celého komplexu památkového dědictví je nepochybně jednou
z priorit celého oboru památkové péče. Památková péče je souborem aktivit ochraňujících
památky a zajišťujících jejich další existenci. Důvodem těchto aktivit je veřejný zájem na
zachování památek jako hodnotově podstatných součástí prostředí života současné a budoucí
společnosti. Ze strany státu je tato ochrana deklarována příslušnými právními předpisy a
vytvořením struktury orgánů a organizací památkové péče, jejichž opatření a rozhodnutí musí
zabezpečovat ochranu, konzervaci, obnovu a zachování rozsáhlého fondu kulturních památek.
Specifikem oboru památkové péče je skutečnost, že předmět ochrany je nenahraditelný,
neopakovatelný. Jednou zaniklá památka je pro budoucnost definitivně ztracena. Lze ji
částečně kompenzovat pouze více či méně věrnou kopií, která však nikdy nemůže mít
hodnotu originálu. Právě lázeňské dědictví patří paradoxně k nejohroženějším druhům
památkového dědictví vůbec. Na území města Karlovy Vary došlo a stále ještě dochází
k rozsáhlým památkovým ztrátám ve zvláště vyhraněné formě. Lázeňské stavby jsou
ohroženy téměř neexistující údržbou, nevhodným využitím, nebo naopak radikálními
modernizacemi likvidujícími památkové hodnoty jejich interiérů ve snaze o dosažení co
největšího a co nejrychlejšího finančního zisku, a to domněle právě ve jménu nárůstu a
zkvalitnění cestovního ruchu a lázeňských služeb. Tento trend, který v extrémních případech
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vede i k demolicím hodnotných staveb nebo k tzv. fasádismu, se projevuje nejvíce právě
v Karlových Varech.
Náhlý příliv peněz silně svádí nové majitele památek k revolučnímu skoncování se šedou a
oprýskanou minulostí, a to za vydatného povzbuzování dovozců samospasitelných materiálů a
technologií. Majitel historické památky jen těžko odolává. Často zapomíná, že značná část
peněz, kterou disponuje, zprostředkovaně pochází z turistického ruchu. Přitom méně, je někdy
více - stačilo by méně generálních rekonstrukcí, ale více údržby, která za sebou zanechá
památky v takové podobě, jak vždy vypadaly a tím tak více lákající turisty svou autenticitou.
Jedním z cílů je tak naučit se žít s památkami.
Nově připravený Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary na léta 20142024 byl vypracován v rozsahu Přílohy č. 1 usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992.
Program regenerace MPR a MPZ jako dotační titul Ministerstva kultury ČR byl založen v
roce 1992 usnesením vlády ČR č. 209. Program regenerace MPZ Karlovy Vary navazuje a
vychází z Koncepce památkové péče Karlovarského kraje z roku 2006 (Ing. arch. Karel Kuča
a Mgr. Lubomír Zeman), Plánu ochrany MPZ Karlovy Vary (Ing. arch. Karel Kuča,
spolupráce Mgr. Lubomír Zeman, září 2013) i na I. fázi Management Planu pro nominaci
města Karlovy Vary na zápis na listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
(Mgr. Lubomír Zeman, Jan Prudík, listopad 2013). Tyto koncepční materiály mají široký
záběr, neboť se věnují jak hmotným, tak nehmotným projevům a dokladům kultury města
Karlovy Vary. Cíl Programu regenerace MPZ Karlovy Vary je v souladu s ostatními cíli
rozvoje města, respektuje jeho zvláštní a jedinečné podmínky. Vytyčují se zejména hlavní
cíle, které však mohou mít rozdílnou váhu a různou časovou a prostorovou provázanost.
Program regenerace MPZ Karlovy Vary, resp. aktualizace tohoto dokumentu, byla provedena
na základě předchozích studií a materiálů, a také na základě výsledku dlouholetých výzkumů
v terénu. Cílem terénního šetření bylo popsat aktuální stavebně technický stav kulturních
památek, ohodnotit hlavní prvky kulturních památek z pohledu památkové péče, shromáždit
údaje o provedené obnově v uplynulém období a vyhodnotit dosavadní průběh obnovy.
Hodnocení kulturních památek z pohledu památkové péče bylo zaměřeno na prvky, které se
podílejí na památkové podstatě MPZ. V území byly vytipovány, zdůrazněny a hodnoceny
další významné objekty dotvářející hodnotu plošně památkově chráněného území. Mimo
zaměření na kulturní památky a významné objekty byla pozornost směřována i na veřejné
prostory (ulice, náměstí) a prvky krajinné zeleně (parky, zahrady, aleje, lesní promenády
terapeutické krajiny). Získané údaje byly následně vyhodnoceny a zpracovány. Závěrem
vyhodnocení byly formulovány další potřeby pro obnovu v následujících letech. Dokument až
na výjimku, spočívá v naznačení možných směrů regeneračního procesu a nezabývá se
aspekty, které mají být zpracovávány v jiných dokumentacích (např. územně plánovací
dokumentace). Pojetí výsledného dokumentu zdůrazňuje zejména historické a památkové
hodnoty chráněného území a kulturních památek v nich ležících a jejich následné zachování,
způsob obnovy a jejich další uplatnění v obraze města.
Dokument byl zpracován na podkladě úvodních záměrů pracovní skupiny pro regeneraci
MPZ Karlovy Vary. Pracovní skupina pro regeneraci MPZ byla sestavena tak, aby ve své
činnosti hájila veřejné zájmy, aby zastoupení bylo různorodé a obsáhlo všechny oblasti a
instituce, kterých se daná problematika týká a byla tak zajištěna práce skupiny po odborné
stránce.
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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. V souladu s tím stimulovat žádoucí změny vlastnictví a působit proti spekulativním
postupům.
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.

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 základny
sloužící pro cestovní ruch a také pro dostatečnou informovanost jak návštěvníků
města, tak i jeho obyvatel. Jedním z nejpalčivějších problémů památkové péče je
nedostatek osvěty a propagace. Přitom je zřejmé, že bez zájmu a účasti občanů a široké
veřejnosti nelze hlavní cíle uchování památkového bohatství naplnit.
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Základní identifikační údaje

A. 1. Charakteristika města a MPZ Karlovy Vary
Město Karlovy Vary je přirozeným centrem Karlovarského kraje. Je největším
lázeňským místem v rámci ČR a v této oblasti dosahuje i světového významu. Je také jednou
z nejvýznamnějších destinací cestovního ruchu, kulturního, společenského a v poslední době i
sportovního centra mezinárodního a celostátního významu.
Správní území města zahrnuje vlastní jádrové město Karlovy Vary a jeho městské části
Drahovice, Rybáře, Bohatice, Dvory, Starou Roli, a další městské části, mající charakter
příměstských sídel (Doubí, Tašovice, Počerny, Čankov, Rosnice, Sedlec, Olšová Vrata,
Cihelny, Hůrky). V současnosti se skládá území města z 15 katastrálních území (totožné s
městskými částmi) a 50 urbanistických obvodů. Historické centrum města Karlovy Vary,
vnitřní lázeňské území je typické velkým podílem lázeňských služeb a ubytovacích kapacit v
podobě lázeňských domů s balneoprovozy spojenými s velkým zastoupením souvisejících
služeb. V lázeňské zóně není průmysl ani řemeslné provozovny. Na lázeňskou zónu plynule
navazuje obchodně správní část města s blokovým zastavěním území a hlavní komunikační
tepnou, třídou T. G. Masaryka. Nacházejí se zde správní úřady, objekty soudu a bank,
obchody, služby, ale i drobné provozovny. Stavební rozvoj vnitřního lázeňského území je
velmi omezený s výjimkou rekonstrukcí objektů a zástavbou proluk. V posledních pěti letech
počet obyvatel Karlových Varů kolísá kolem 50 000 osob. Území charakterizuje výrazně
kladné saldo dojezdu obyvatel za prací. S ohledem na ztíženou možnost parkování, morfologii
území a účel území je zde významná funkce městské hromadné dopravy. K území patří
rozsáhlé plochy lázeňských lesů.
Městská památková zóna Karlovy Vary
Městská památková zóna (MPZ) je území sídelního útvaru nebo jeho části s podílem
kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné
kulturní hodnoty. Po projednání s krajským úřadem ji prohlašuje Ministerstvo kultury, které
také určuje podmínky její ochrany (§ 6, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči).
Dne 10. 9. 1992 byla vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb. vyhlášena pro
celé lázeňské i obchodně správní území města Karlových Varů městská památková zóna.
Území městské památkové zóny je z hlediska památkových hodnot diferencované. Toto
rozvrstvení se týká právě MPZ Karlovy Vary, která zahrnuje rozsáhlé části města. Základem
MPZ Karlovy Vary je historické jádro města, zástavba lázeňské zóny města, a památkově
cenná území k tomuto jádru přiléhající.
Město Karlovy Vary se vyvinulo jako výrazně prostorově diferencované; s jednotlivými,
do značné míry oddělenými částmi. Funkčně však vytváří správní jednotku, kde má
nejvýznamnější funkci lázeňství. Lázeňství v Karlových Varech dosáhlo světového věhlasu a
dodnes zabezpečuje uspokojování potřeb lázeňských hostů. Této funkci odpovídá také
charakter města. Lázeňská část je zasazena do hlubokého údolí řeky Teplé, podél které je
soustředěna nejvýznamnější zástavba - lázeňská zařízení, kolonády, veřejné budovy i
jednotlivé lázeňské domy. Lázeňství disponuje četnými léčivými minerálními prameny.
Lázeňské údolí lemuje věnec vrchů, na jejichž svahy se šplhá obytná zástavba řadového či
vilového charakteru. Lázeňskou zónu doplňují lázeňské parky a obklopují lázeňské lesy
protkané četnými stezkami a drobnými výletními stavbami. Na lázeňské území plynule
navazuje obchodně správní centrum města.
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A. 2. Symboly města Karlovy Vary
Město Karlovy Vary používá svůj historický znak, který dokazuje významné
postavení města v rámci českých zemí, a zároveň potvrzuje historická práva a kontinuitu
vývoje města. V současné době se používá původní forma městského znaku z poloviny 15
století, se zdůrazněním charakteru královského založení města, se symbolem zlaté koruny na
hlavě lva, který je polepšením z poloviny 16 století. Město Karlovy Vary používá i další
symboly, jako je prapor či vlajka, pečeť a slavnostní razítko.
Znak města Karlovy Vary
Na červeném štítě v dolní polovině tři stříbrné vlnité pruhy značící léčivé zdroje a vodní toky,
z nichž v horní polovině štítu vyrůstá stříbrný dvouocasý lev ve skoku, se široce rozevřenou
tlamou, zlatou zbrojí a zlatou korunou na hlavě.

Městský prapor a vlajka
Městský prapor a vlajku tvoří dělené pole se základními tinkturami městského znaku, přičemž
nahoře je barva bílá, dole pak barva červená. V rozhraní prvé a druhé třetiny celkové plochy
praporu a vlajky (blíže k žerdi) je doprostřed umístěn městský znak v příslušných barvách.
Lev ve znaku hledí vždy k žerdi. Při svislém umístění praporu je bílý pruh umístěn vždy
heraldicky vpravo, tj. vlevo z čelního pohledu.
Městská pečeť
Město Karlovy Vary používá historické pečetě užívané po roce 1600, o průměru 48 mm (tzv.
velká pečeť). Od roku 1594 má město právo pečetit červeným voskem.
Městská pečeť má tuto podobu:
Kotouč o průměru 48 mm, v jehož vnitřním kruhovém pečetním poli je vložen renesanční
štítek, na němž je pečetní obraz znaku města. Nad třemi vlnitými pruhy vyrůstá český
dvouocasý lev s korunou na hlavě. Opis při kraji pečetě je tvořen písmeny gotické majuskuly
+ SIGILLVM + CIVITATIS + THERMARVM + CAROLINARVM. Vně je pečeť
ohraničena vavřínovým věncem.
Slavnostní razítko
Město Karlovy Vary používá i slavnostní razítko, jež tvoří renesanční pečetní obraz
reprezentační městské pečetě se stejným majuskulním opisem. Razítko je naproti tomu
uzavřeno prostou linkou vně vavřínového věnce.
Užívání městských symbolů stanoví Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 4/2006,
o městských symbolech a jejich užívání schválilo a přijalo Zastupitelstvo města Karlovy Vary
na svém zasedání dne 18. 4. 2006.
13
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A. 3. Stavební vývoj města
Údolí řeky Teplé na severozápadě Čech bylo součástí královské obory příslušející
k hradu v Lokti, v níž mohl lovit jen král a loketský purkrabí. Král Jan Lucemburský udělil
roku 1325 šestnáct lánů obory loketskému manovi Kojatovi z Otnavic. Léno obdržel i s lidmi
usazenými kolem kostela sv. Linharta, zmiňovaného již k roku 1246 ve vsi zvané Obora.
Vznik samotných Karlových Varů je spojován s osobou českého krále a císaře Říše římské,
Karla IV., který zde měl podle známé pověsti objevit kolem roku 1350 hluboko v údolí horké
vřídlo. Zřejmě již kolem roku 1358 dal zde, ve vyvýšené poloze nad ohybem řeky, vybudovat
královský lovecký hrádek a při něm komorní městečko, které pojmenoval svým jménem –
Karlsbad. Nazývalo se též Warmbad či případně česky Wary. Roku 1370 bylo městečko
nadáno Karlem IV. městskými právy dle královského města Lokte. Karlovarští měšťané měli
za tato poskytnutá privilegia povinnost péče o návštěvníky lázní. Tím byl dán impuls k vývoji
města jako významného lázeňského střediska. Václav IV. poskytl lázeňskému městu v roce
1401 právo azylu a statut otevřeného města bez opevnění. Cesty z města uzavíraly jen pouhé
brány. Zvláštní postavení léčebného střediska zdůraznilo i privilegium o klidu a zákazu nošení
zbraní ve městě.
Karlovy Vary patří v rámci středověku k velmi pozdním městským založením. Od
počátku také nebyly klasickým středověkým městem, ale městem lázeňským, prvním
v českých zemích a jedním z nejstarších v Evropě (od roku 1508 měly Vary statut veřejných
lázní). Terénní reliéf, na kterém město vyrostlo, byl poměrně příkrý a neumožňoval
pravidelnější založení zástavby. Zástavba města byla sevřena v úzkém a velmi hlubokém
údolí řeky Teplé, uzavřeném na dolním konci zúženým hrdlem mezi Petrovou výšinou
s Jelením skokem a protější Ottovou výšinou. Východní strana údolí se rozšiřuje a nad
zákrutem Teplé vytváří vyvýšenou ostrožnu. Řečiště Teplé bylo širší a břehy povlovnější,
přerušované ovšem skalisky vybíhajícími v prostoru Keglevičovy skály a vývěru Skalního
pramene až do řeky. Centrum lázeňského města se rozkládá na obou březích řeky,
v bezprostřední blízkosti Vřídla – na levém břehu se rozprostíralo tržiště s hrádkem a na
pravém břehu stál na ostrohu nad Vřídlem kostel sv. Maří Magdalény. Domovní zástavba
byla řešena převážně na hloubkových, jen výjimečně šířkových parcelách a jednotlivé domy
se obracely do veřejného prostoru svými mohutnými štíty.
Známost Karlových Varů jako lázní proniká ve druhé polovině 15. století i za hranice
země. Svědčí o tom skutečnost, že jsou uvedeny v knize o lázních, kterou napsal a vydal Hans
Foltz v Norimberku roku 1480, jako jediné lázně v Čechách pod označením „Lázně u Chebu
k Lokti“ (Pad pey Eger zum Elnbogen).1 Z té doby jsou již známi první významnější
návštěvníci lázní. První grafické zachycení zástavby Karlových Varů nám přináší rytina
Simona Cato z roku 1625. Karlovy Vary se zřejmě poměrně rychle rozvíjely a rozšiřovaly po
délce údolí. Dokládá to poloha kostela sv. Ondřeje z doby před rokem 1500, vzdáleného od
hlavního kostela přes 500 m. Nedlouho poté (1531) založil Albrecht Šlik ve Varech též špitál.
V té době naopak značně zpustl královský hrádek, který roku 1567 přešel do vlastnictví obce,
která věž upravila na městskou hlásku. Urbanistická struktura zahušťovaná výstavbou dalších
domů se postupně stává spletitou a nepravidelnou. V polovině 16. století bylo ve městě na
čtyřicet lázeňských domů a přibližně 200 koupelen v soukromých domech.2 Vřídelní voda
byla vedena přes řeku Teplou dřevěnými žlaby přímo do koupelí v lázeňských i soukromých
domech. Lázeňští hosté, převážně šlechta, si najímali domy vybavené lázeňskými koupelnami
na celý svůj pobyt v lázních. Vedle měšťanských domů, kde se v přízemí odehrával lázeňský
1

BURACHOVIČ, Stanislav, Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví, SOKA Karlovy Vary 2000, s. 13.
BOŘÍKOVÁ Jana - BOŘÍK Otakar, Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech. Dobřichovice 2004, s.
6; Karlovy Vary na přelomu tisíciletí, (kol. autorů), Karlovy Vary 2001, s. 204.
2
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provoz, jsou u Vřídla zachyceny samostatně stojící lázeňské kabiny. V roce 1522 vydal traktát
„Pojednání o Karlových Varech“ Václav Payer z Lokte jako první kritický spis o lázeňském
městě a tamní léčbě.3 Město mělo své vlastní lázeňské lékaře i lékárnu.

Karlovy Vary, M. Merian, 1650

Karlovy Vary - pohled na město, podle J.Schindlera z roku 1652, kolor. Platzer
3

PAYER Václav z Lokte, Pojednání o Karlových Varech z roku 1522, Praha 1984.
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Staré renesanční „Vary“ zanikly téměř naráz v roce 1604. V pátek 13. srpna onoho
roku vypukl v domě Merkur na Tržišti (v místech dnešního domu Zawojski) požár, který
zachvátil během tří hodin celé město. Z celkového počtu 102 domů zůstaly po požáru
zachovány pouze tři domy.4 Až císař Rudolf II. podpořil 19. února 1609 zničené město
odpuštěním daní a kontribucí na 5 let a daroval městu lenní statek Tuhnice. Již dříve město
získalo dvůr v Drahovicích, Rybáře, Rosnice, Tuhnice, Horní a Dolní Dvory. V roce 1614
město koupilo Dalovice se Všeborovicemi a Vysokou, ty však v důsledku třicetileté války
zase muselo prodat. Až do konce 19. století Karlovy Vary vlastnily Drahovice, Bohatice,
Rosnice, Rybáře, Horní i Dolní Dvory, Staré a Nové Tuhnice.5
Nová výstavba města po požáru podržela staré urbanistické schéma zástavby.
Z Merianovy rytiny z roku 1650 je tehdejší, v podstatě ještě středověké uspořádání města
dobře patrné. Shořelé domy byly opět obnovovány na svých místech s respektováním
původní, ještě gotické parcelace. Jako celá oblast pohraničního Loketska měly i Karlovy Vary
těsné vazby na blízké Chebsko a sousední Sasko. Toto spojení mělo vliv i na zdejší
architekturu. Domy, mnohdy i třípatrové, byly stavěny z typických hrázděných konstrukcí.
Ani Karlovým Varům, byť měly jako lázeňské město určité výsadní postavení, se
nevyhnuly útrapy třicetileté války. V jejím průběhu bylo město několikrát vystaveno řádění
procházejících vojsk, ložírování a drancování. Neklidná doba třicetileté války se ale negativně
projevila zejména v citelném poklesu návštěvnosti.6 Radní spisy udávají ve městě k roku 1651
celkem 91 obydlených a 6 prázdných domů.7 Berní rula v roce 1654 zde uváděla 78
měšťanských domů (celkem 132 obydlených domů) oproti pouhému jedinému domu
pustému.
Po třicetileté válce se Karlovy Vary začaly výrazně rozrůstat. Stavební podobu
lázeňského města, stále spíše středověkého charakteru, zachytili na svých rytinách F.
Henricus roku 1647 a Johann Schindler v roce 1652. Městu dále vévodila Zámecká věž, za níž
Henricus zachytil ještě na severozápadní straně za věží zbytek paláce, vysokou zeď s trojicí
oken. Volný průhled okenními otvory ovšem dává tušit, že se již tehdy jednalo jen o samotné
obvodové zdivo. Pod Zámeckou věží stávala městská radnice a lékárna U bílého orla jako
nezbytná součást lázeňství. V 1. čtvrtině 18. století již mělo město na 300 domů a v polovině
18. století na 350. V té době se také Vary začaly stávat známějším lázeňským centrem i
v celoevropském rámci. Stále více se lázeňské místo stávalo střediskem rozverné zábavy.
V duchu barokní okázalosti a teatrality se hosté z vyšších kruhů zabavovali velkolepými
slavnostmi a bohatými hostinami. Většina slavností se odehrávala na Louce před městem.
Roku 1701 zde u ohybu říčky Teplé, na místě dnešního Grandhotelu Pupp, dal postavit saský
kurfiřt a polský král August Silný Salle de l´Assemblée tzv. Saský sál, a před rokem 1715 byl
vedle něho vybudován Český sál, tzv. Becherův letohrádek. Začalo se stavět i na Nové louce,
v Ondřejské a Vřídelní ulici. V roce 1715 se uvádí již 60 lázeňských domů. Dokladem
rozmachu města se stala stavba nového monumentálního farního kostela sv. Maří Magdalény
v letech 1732–1737 podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kromě městského chrámu
se z barokního období města dochovala celá řada objektů s původními hrázděnými
konstrukcemi.8 Jedním z nestarších a nesporně nejznámějších karlovarských domů je dům U
zlatého vola, později nazvaný podle svého majitele Petr čp. 85 (Vřídelní 13), datovaný do
4

LUDWIG, Karl, Alt-Karlsbad, Karlsbad 1942, s.116.
LUDWIG, Karl, Alt-Karlsbad ... s. 8. Mařík, A.: Správa města, písaři a archiv Karlových Varů. In: Sborník
archivních prací 48, 1998, č.1, s. 111.
6
Prameny k dějinám třicetileté války III., Regesta fondu Militarie Archivu ministerstva vnitra ČSR, zpracoval
Dr. V. LÍVA, Praha 1951, s. 264.
7
Karlovy Vary na přelomu tisíciletí … s. 168.
8
Srov.: ZEMAN Lubomír, Karlovy Vary, architektura baroka a klasicismu 1650-1850, Karlovy Vary 2006.
5
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rozmezí let 1706–1709, dům Maltézský kříž čp. 334 (Stará Louka 50) z roku 1706 a sousední
dům Krásná královna čp. 335 (Stará Louka 48) z let 1718–1719. Významným objektem je
rovněž barokní dům Sedm planet na Tržišti. Město také výrazně změnilo svůj vztah k řece
jako kompozičnímu prvku. Teplá se nyní stala hlavní osou rozvoje a byla do obrazu města
zapojena vybudováním nábřeží. Byla to nesporně okázalá a oslnivá úprava veřejného prostoru
s korzem pro lázeňské hosty na způsob širokého bulváru, předstihující tehdy i úpravy nábřeží
v zemském hlavním městě Praze.9

Vřídlo a kostel sv. Maří Magdalény, Hupschmann, kol. 1600

9

Úprava nejstaršího staroměstského nábřeží v Praze proběhla až v letech 1841–1845
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Karlovy Vary, Louka za městem, J.Schindler 1652

Důležitým vývojovým zlomem pro zástavbu Karlových Varů se stal další velký požár
města v roce 1759, který vypukl v domě U tří mouřenínů na Tržišti a zničil 224 domy včetně
městské věže a radnice. Následujícího roku byl vydán dvorním dekretem zastavovací plán
města. Obnovovaná zástavba se řídila již plně barokními principy s komfortností a
vybaveností jak veřejných budov, tak i měšťanských a lázeňských domů. Obnova byla sice
provedena na středověké parcelaci, ale architektonický ráz města ovládl pozdní barok a
s rokokovými prvky. Město dostávalo více méně jednotnou architektonickou tvářnost. V roce
1761 byly obnoveny Obecní lázně u Vřídla a roku 1762 byly postaveny nové Mlýnské lázně
s pěti koupelnami a sálem v patře. V letech 1774-1777 pak byl vystavěn u Vřídla Vřídelní sál,
první skutečný Kursalon v Karlových Varech.
Rozkvět lázeňského města pak nadále pokračoval. Koncem 18. a počátkem 19. století
se v zástavbě uplatnil klasicismus a empír. První klasicistní stavbou v Karlových Varech byla
budova divadla, vybudovaná na Nové Louce v letech 1787–1788. Aby mohlo být využito
léčebných pramenů k pití i v nepříznivém počasí, byly nad jejich vývěry zřizovány drobné
altánky a později nákladnější pavilónky.10 Podobu antikizujících chrámků či kruhových
glorietů nad prameny vtiskli lázeňskému městu zvláště úředníci zemské stavební správy
Georg Fischer a Josef Esch. Příkladem může být empírový chrámek nad pramenem Hygieia,
vybudovaný v roce 1817. Stavby malých pavilónků u zřídel ale postupně nepostačovaly
náporu lázeňských hostů a pacientů. A tak se začaly koncipovat větší stavby - kolonády, které
mohly ochránit více lidí najednou a zároveň mohly sloužit pro korzo a promenádu. 11 V roce
1811 byla vybudována klasicistní kolonáda Nového pramene podle projektu saského dvorního
stavitele Johanna Augusta Giessela, roku 1826 Vřídelní kolonáda a v následujícím roce 1827
Mlýnská kolonáda, obě podle plánů Josefa Esche. Z klasicistních, v autentické podobě
dochovaných objektů je možné zmínit několik: jedním z nejhodnotnějších je Poštovní dvůr
z let 1791–1792 se zřejmě nejstaršími prvky rané neogotiky v Čechách12, dále dům Hannover
(nyní Chebský dvůr) na Tržišti s dvorními pavlačemi, proslavená kavárna Embassy na Nové
Louce, dům Černý orel na Tržišti, soubor klasicistních domů v Mariánskolázeňské ulici (dům
Stuttgart čp. 580/31, dům Deutschland čp. 308/33 a přestavěný první lázeňský dům pro
důstojníky c.k. rakouské armády v Karlových Varech čp. 516/35) a poslední dochované
příklady zájezdních hostinců, Helenin dvůr a U města Lvova v Libušině ulici. V letech 18401841 proběhla klasicistní přestavba kostela sv. Ondřeje, která vtiskla objektu jeho dnešní tvář.
Tak zvaný erární klasicismus představuje v Karlových Varech zejména budova bývalého
okresního hejtmanství, dnešní budova Muzea na Nové Louce. Jako příklad architektury
pozdního klasicismu, který již strohé fasády doplňoval výraznějšími architektonickými články
s nádechem romantického historismu, může sloužit dům Labitzký čp. 467 (Mariánskolázeňská
15) z roku 1855. První romantickou vilou na území Karlových Varů byla Vila Lützov,
postavená v roce 1854. Do poloviny 19. století se lázeňská zóna rozšířila v celé délce údolí,
počínaje Sálem přátelství na jižní straně města, zatímco na severním dolním konci končila
areály Lučního údolí a Střelnice bezprostředně při Ohři. Jedinečné přírodní zázemí údolní
lázeňské aglomerace vytvořily v duchu raného romantismu pojaté parkové úpravy, které
zpřístupnily nad městem se zvedající zalesněné svahy, v nichž vznikl rozsáhlý systém
vycházkových cest. Celé prostředí obohatila řada malých chrámků, altánů, glorietů i prostých
10

ZEMAN, Lubomír, Pavilóny nad prameny v západočeských lázních. Sborník Krajského muzea Karlovarského
kraje 17/2009, Cheb 2009, s. 135-164.
11
KUBÍČEK, Alois, Architekt českých lázní. In: Umění 3, 1958/VI.; ZEMAN Lubomír, Kolonády
v západočeských lázních, Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 16/2008, Cheb 2008, s. 159-190.
12
ŠREK, Robert, Karlovarská architektura v letech 1788-1826. In.: XV. historický seminář Karla Nejdla 2005,
Karlovy Vary 2006.
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pamětních desek na skalních výběžcích podél vycházkových cest. Dosud se zde dochoval
nejstarší kruhový altánek typu monopteros zvaný Dorotin gloriet z roku 1791.

Karlovy Vary, pohled na město od východu, hrabě L. Buquoy, kol. 1811

Karlovy Vary, pohled od jihu, od kaple sv. Vavřince, V. Morstadt, 1840
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Karlovy Vary se také staly oblíbeným dějištěm četných politických a diplomatických
jednání. V roce 1819 se v domě Bílý lev na Tržišti sešla významná ministeriální konference,
jíž předsedal rakouský kancléř, kníže Clemens Wenzel Lothar von Metternich za účasti
ministrů devíti německých států.
Na příkaz nejvyššího purkrabího hraběte Rudolfa Chotka byla v letech 1804-1811
vybudována nová silnice do Prahy. Její smělé serpentiny pod Hůrkami byly ve své době
považovány za technický div silničního stavitelství. Osou dalšího urbanistického rozvoje se
však nikdy nestala a zachovala si své původní určení obvodového vymezení údolní zástavby.
V letech 1854–1860 byla postavena spojovací císařská silnice z Mariánských Lázní, Teplé a
Bečova nad Teplou údolím řeky Teplé, která propojila obě nejvýznamnější západočeská
lázeňská města. V 50.–60. letech 19. století se v Karlových Varech uplatnil ještě i styl tzv.
druhého rokoka. Obliba rokokových detailů pronikla do měšťanského prostředí po účelném a
jednoduchém biedermeieru. V architektuře se uplatňuje jak štukovou dekorací na fasádách,
tak zejména v interiérech, kde se začínají používat ornamenty z tzv. papírmašé (plasticky
tlačené z papírové hmoty). V exteriéru jsou typická obdélná okna, osazovaná do líce fasády,
jejichž horní rohy jsou zakulacené. Příznačnými příklady takové architektury jsou
v Karlových Varech domy Madrid (čp. 341/34), Arcivévoda rakouský (čp. 331/56), Zlatý gryf
(neboli Italský dům) čp. 330/58 na Staré Louce a další domy v ulici Pod Jelením skokem.
Až do poloviny 18. století zůstaly Karlovy Vary omezeny jen na údolí Teplé. Na
území mezi pravým břehem Ohře a okrajem zalesněných svahů existovala ryze zemědělská
krajina, kterou ve třetí čtvrtině 18. století proťala jen alej mířící z města na nový Chebský
most, který nahradil starší brody a později zaniklý starý most v Drahovicích (tato trasa se
později stala součástí výše zmíněné nové císařské silnice). Západně odtud existovala nevelká
středověká ves Tuhnice, protažená podél cesty kolem zákrutu Ohře. Později zcela zanikla
novou výstavbou a vybudováním plynárny od roku 1867. Dále proti proudu, kde se svahy
přibližují k řece, vyrostla od roku 1794 řádka domů osady (později jen místní části) Nových
Tuhnic. Také jejich původní zástavba později zanikla (dnes mezi ulicí Pod lesem a
Plzeňskou). Východně od Teplé existovala ves Drahovice, stoupající od řeky do svahu podél
cesty od mostuV jejím východním sousedství stál dvůr, jehož rozdělením vznikla do poloviny
19. století novější část vsi (kolem Kollárovy ulice).13
Ve druhé polovině 19. století a zejména na přelomu 19. a 20. století zaznamenaly
Karlovy Vary největší konjunkturu, která se projevila jak v tradiční lázeňské údolní zóně, tak
na území podél Ohře. Pro toto období se vžilo označení Zlatý věk Karlových Varů. Překotný
hospodářský i stavební rozvoj nastal po napojení na železniční síť v roce 1870-1871, na
Buštěhradskou dráhu z Chebu do Prahy. Počet návštěvníků a lázeňských hostů se zvýšil téměř
trojnásobně. Z toho vyplývala i zvýšená stavební aktivita. Bylo třeba stavět nové penziony,
kavárny, hostince a další veřejné budovy jako lázně, sanatoria, kolonády apod. Do lázeňského
města, tak jako i jinde, přichází architektura historizujících slohů.14 Městská rada spolu se
stavebním úřadem usiluje o řízení nové výstavby zadáváním tzv. regulačních, zastavovacích
plánů celých lokalit, na jejichž základě je pak výstavba povolována. První zastavovací plán je
zpracován firmou Slowak a Čerych z Prahy v roce 1872 pro dokončení Sadové třídy. Nad ní
pak vyrůstá první vilová čtvrť zvaná Westend včetně anglikánského chrámu (1876–1877),

13

KUČA Karel, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2. díl, Praha 1997, s. 808.
Srov.: ROUBÍNEK, Zdeněk - ROUBÍNKOVÁ, Dana, Historismus v architektuře Karlových Varů, Karlovy
Vary 1996.
14
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synagogy (1875-1877) a pravoslavného chrámu (1893–1897).15 Kolmo na dnešní vyústění
Sadové ulice byla vybudována nová široká promenádní ulice Zahradní podél městského parku
a Teplé. Nová zástavba města se postupně šíří směrem k nádraží Buštěhradské dráhy (dnešní
Horní nádraží). Vzniká tak celá dnešní tzv. obchodně-správní část města s hlavní
komunikační tepnou, ulicí císaře Františka Josefa (dnešní třídou T. G. Masaryka). Vše se staví
velice rychle, obvykle během jednoho roku. Ovšem s ohledem na lázeňskou sezónu se stavby
mohou realizovat pouze v zimním období tak, aby nic nerušilo během sezóny lázeňské hosty.
Na stavební činnost byla tedy vyhrazena doba od října do května, tedy šest měsíců. Velice
aktivní je stavební úřad Magistrátu, který vydal řadu podmínek pro nové stavby. Od roku
1873 platil např. zákaz staveb čtyř a vícepatrových domů, včetně nástaveb. Již od počáteční
romantické fáze historismu je snaha dát městu zdání světovosti. Čerpá se z více stylových
zdrojů, od neogotiky a neoromaniky až k čisté neorenesanci přísného historismu, jakou je
například Zítkova Mlýnská kolonáda postavená v letech 1869-1881. V pozdním historismu,
od 80. let minulého století, dochází k projevům slohového míšení všech historických forem
s náležitou vnější okázalostí a reprezentativností. Architektura lázeňského města je
charakterizována a zároveň determinována značným vlivem a výraznou orientací na vídeňské
prostředí. Nejvýznamnějšími místními staviteli a architekty v tomto období byli Konrad Eckl,
Emanuel Grimm, Josef Waldert a Alfréd Bayer.
Největší význam pro architektonický výraz Karlových Varů měl bezesporu světově
proslulý ateliér Fellner & Helmer. Ten zde vyprojektoval řadu důležitých objektů, jež dodaly
městu svébytnou a dodnes obdivovanou atmosféru. Vedle Vřídelní, Tržní a Sadové kolonády
s tzv. Blanenským pavilónem, to jsou zejména Městské divadlo, Císařské lázně (Lázně I.),
Slavnostní sál Grandhotelu Pupp, Stefaniewarte (dnes Goethova vyhlídka), Hotel Střelnice
(dnes Národní dům).16 V jejich stavbách lze spatřit barokizující dekor vídeňské provenience
s lehkým nádechem rokoka, užitý na stavbě Divadla z roku 1886, bravurní hru novogotických
článků v případě Hotelu Střelnice v poměrně pozdní realizaci z roku 1901 i novorenesanci s
uplatněním secesních motivů na fasádě Císařských lázní z roku 1895, které tak zřetelně
dokládají přicházející nový umělecký styl.
Klasická secese se ale v architektuře Karlových Varů, přes silnou vazbu lázeňského
města na Vídeň, významněji neprojevila. Příznačnou roli zde hrál charakteristický
konzervatismus prostředí. Přesto zde vznikly takové stavby jakým je kupříkladu Dům
Zawojski na Tržišti, postavený podle projektu vídeňského architekta Karla Haybäcka z roku
1897 (v témže roce však bravurně realizoval dům Hannover, dnes Hotel Puškin, ve snové
německé neogotice), Městská spořitelna od karlovarského architekta Otto Steinla z roku
1905-1906, nebo III. lidová a měšťanská škola (dnes škola Dukelských hrdinů) v Moskevské
ulici z roku 1904 od karlovarského projektanta Franze Drobneho. Ten také připravil v témže
roce projekt nových Lázní císařovny Alžběty (Lázně V) v nádechu nového empíru
s mimořádnou kompozicí hmot a sloupovými lodžiemi na nároží bočních křídel. Již ke konci
90. let 19. století a zejména v prvních desetiletích 20. století je však niterný vztah
k vídeňskému prostředí stále více narušován příklonem k nacionálně podbarveným stavbám,
pro německou většinu příznačnému říšskoněmeckému kulturnímu okruhu. Architektura
nabývá stále častěji těžkých, masivních forem s použitím kamenných kvádrů či kamenného
obkladu. Ve větším množství se zde uplatňují práce zahraničních, zejména německých
architektů - z Lipska, Mnichova či Drážďan (August Exter z Mnichova, Julius Zeissig
z Lipska, R. Clauss z Erfurtu). Mohutná stavební vlna začala obsazovat i nezalesněné části
15

ZEMAN Lubomír, Karlovarský Westend. Počátky vilové architektury v Karlových Varech. Karlovy Vary
1998.
16
ZÍDKOVÁ Anna, Fellner a Helmer, s. 85-96. Zídková, A.: Fellner a Helmer v Karlových Varech, Karlovy
Vary 1997, 274 s.
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údolních svahů. Množství domů vyrostlo nad kostelem sv. Maří Magdalény, na území
vymezeném pražskou silnicí a Libušinou třídou kolem Helenina dvora. Na Lorenzbergu
(Vavřincova výšina) vznikla řádka domů při ulici Nebozízek a nad ní, na vrchu Tappenberg,
vyrostla v letech 1910–1912 jedna z hlavních karlovarských dominant – hotel Imperial.
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Karlovy Vary se tak na přelomu 19. a 20. století, kdy rozvoj lázeňského života a tím i
stavební aktivita ve městě kulminuje, staly lázeňským centrem světového věhlasu a významu.
Půlstoletí rozkvětu lázeňského města ukončily až osudné výstřely v Sarajevu v červnu roku
1914. Po skončení světové války a po odeznění šoku místních obyvatel z přičlenění
pohraničního území k samostatnému Československu, se v průběhu 20. let 20. století
výrazněji prosazuje nový směr Art Deco. Jedním z nejvýznamnějších architektů působících
tehdy v Karlových Varech a realizujících stavby v tomto stylovém proudu byl Karl
Ernstberger, žák slavné školy Otto Wagnera z Vídně. Realizoval v Karlových Varech mimo
jiné v letech 1924–1925 monumentální Hotel Loib (nyní Central) na Divadelním náměstí a
následující rok Grandhotel Kaiser Bad v Mariánskolázeňské ulici. Dalším význačným
architektem, který v Karlových Varech rozvíjel asketicky strohé stavby, byl Rudolf Wels, žák
Friedricha Ohmanna a Adolfa Loose. 17 Jeho nejvýraznější zdejší stavbou je působivý objekt
Polikliniky z let 1926–1927 na dnešním náměstí Milady Horákové. Ve 20.–30. letech 20.
století tak byl architektonický obraz lázeňské části města citlivě dotvořen.
Posléze došlo roku 1928 k vytvoření Velkých Karlových Varů připojením
pravobřežních Tuhnic a Drahovic, a levobřežních Rybář. Spojení s Tuhnicemi (které byly
úplně sloučeny jako městská čtvrť) bylo zásadně důležité nejen proto, že tam byla již roku
1867 situována městská plynárna a celé území představovalo důležitou územní rezervu,
nevhodně ovšem proťatou mariánskolázeňskou železnicí, ale zejména proto, že velká část
nových Karlových Varů vznikala na katastru této dosud samostatné obce. Neméně důležité
bylo připojení Drahovic, nad nimiž existoval velký městský hřbitov a ve svazích pod ním
začala již od počátku 20. století vznikat čtvrť vilek a rodinných domků (zprvu podél ulic 5.
května, Americké a Rumunské). Protože nejatraktivnější (a současně nejdražší) plochy pro
vilovou výstavbu byly obsazeny vesměs již před první světovou válkou (ulice Krále Jiřího) a
pro tuto výstavbu vymezená plocha v nových Karlových Varech byla poměrně malá,
přesunulo se právě na drahovický svah ve 20. a 30. letech těžiště rodinné výstavby,
organizované rovněž v pravoúhlé uliční síti (vilová čtvrť v Drahovicích a nad ulicí Na
Vyhlídce).
Počátek druhé světové války rozvoj města zastavil a úpadek se ještě prohloubil po
odsunu německého obyvatelstva v roce 1945. V letech 1949–1960 byly sice Karlovy Vary
poprvé ve své historii krajským městem, ani v tomto období však k rozvoji nedošlo;
pokračovalo zanedbávání údržby starších staveb a docházelo i k prvním demolicím.
K výrazné změně došlo v 60. a zejména v 70.– 80. letech, kdy byla postavena nová Vřídelní
kolonáda, Hotel Thermal a Hotel Družba (dnešní Bristol). Větší sídlištní komplexy vznikly
ale jen v Tuhnicích (mezi novým centrem a železnicí) a při východním okraji Drahovic
(severně pod hřbitovem).18 Vědomí hodnoty a významu lázeňského celku naštěstí ve většině
případů převážilo, díky čemuž zůstal hlavní objem památkových hodnot města zachován.
Město Karlovy Vary si stále zachovává mimořádnou památkovou hodnotu.19 Podobu,
jakou Karlovy Vary na počátku 20. století získaly, a která se zachovala dosud, lze považovat
za jedinečné umělecké dílo v urbanistickém, architektonickém, ale i krajinotvorném smyslu.
17

RUND Michael, Po stopách Rudolfa Welse, Sokolov 2006, 115 s.
ZEMAN, Lubomír, Moderní architektura 70. a 80. let 20. století v Karlových Varech. In: Zpravodaj STOP, sv.
14, č. 2 (2012), s. 54-71.
19
Srov.: ZEMAN, Lubomír - KUČA Karel - KUČOVÁ Věra, Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské
lázně vybrané k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO, Karlovy Vary 2008, 119 s.;
ZEMAN, Lubomír, Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně v kontextu evropského lázeňského
dědictví, Karlovy Vary 2008, 139 s.
18

24

Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024

TEXTOVÁ ČÁST

A. 4. Genius loci města Karlovy Vary
Karlovy Vary jsou spjaté především s osobou českého krále a císaře římské říše Karla
IV. Podle známé legendy měl zdejší lázně založit po lovu, při němž jelen skočil ze skály a
spadl do tůně s horkou vodou, kde se opařil. Tak mělo být objeveno Vřídlo a Karel IV. pak
měl poté, co vodu sám užil a seznal úlevu a zlepšení, nařídit, aby na tomto místě byly
založeny lázně.
Lázeňské město Karlovy Vary vyzařuje osobitou atmosféru - Genius loci, kterou
ochraňují specifické místní přírodní síly. Ve staré římské mytologii byl genius loci duch či
bůžek, ochraňující určité místo a často býval zpodobňován jako had nebo postava s rohem
hojnosti. Pojem genius loci lze definovat jako 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. Architekti a urbanisté chápou genius
loci jako tvářnost, tj. určitý typický, jedinečný vzhled dané lokality či sídla. 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.20 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.
V lázeňských místech, prokazatelně úspěšných v léčení nejrůznějších lidských
nemocí, zřejmě nelze uvažovat pouze o účincích minerální vody samotné, ale i o
synergických účincích přírodního prostředí jako celku. Zlomy zemské kůry vynášejí k
povrchu vodu s rozpuštěnými látkami, plyny a jak se ve světle nových atmogeochemických
výzkumů jeví, ještě cosi navíc, co zatím geologové pojmenovávají jen neuměle a neradi.21
Příjemné pocity nevyvolávají u karlovarských hostů pouze léčivé prameny a půvab města.
Důležitou, psychologicky silně působící roli sehrává též geomorfologická poloha lázní v
hluboce zaříznutém říčním údolí, jež je ze všech stran obklopené zalesněnými vrchy. Dále tu
nesporně působí i duše místa, pojem, který v analýze fenoménu lázeňství nelze pominout. V
bohatém písemnictví o Karlových Varech najdeme pro doložení tohoto vlivu celou řadu
relevantních svědectví.22
Kouzlo Karlových Varů působí jako opojné fluidum zejména na citlivé a vnímavé
duše. Mimořádně silně oslovuje především duše umělců, básníků, spisovatelů a hudebníků.
Johann Wolfgang Goethe, který navštívil vřídelní město celkem l3 x v časovém rozmezí let
l785-l823 konstatoval, že by mohl žít jen v Římě, Výmaru a Karlových Varech.
20

Srov. např.: NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha 1994; DAY
Christopher, Duch a místo. Uzdravování našeho prostředí. Brno 2004; PÁSKOVÁ, Martina - ZELENKA, Josef,
Výkladový slovník cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2002, 448 s.
21
VYLITA, Tomáš, Balneotechnika a vývoj způsobů jímání léčivých zdrojů. In: Lázně a lázeňství v České
republice v kontextu světového vývoje lázeňství, rkp. Karlovy Vary 2009.
22
BURACHOVIČ, Stanislav, Genius loci Karlových Varů.
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Léčivou moc karlovarských zřídel a půvab místa dokládají stovky děkovných a pamětních
nápisů ve městě a jeho okolí. Ony nápisy jsou jedním z mnohých specifik karlovarského
prostředí. Jsou pro Karlovy Vary tím, čím je pro francouzské lázně Lourdes pyramida z
odložených berlí uzdravených pacientů – totiž pochvalným dobrozdáním a výtečnou
reklamou. V romanticky položených místech zřizují mecenáši města postupně i objekty
drobné architektury.
Duch místa není poetickou koncepcí romantiků, ale způsobem, jak místo funguje
a ovlivňuje naše těla i pocity. Často změna prostředí dokáže ulevit od stresu. Na tomto
principu také spočívá lázeňská kúra. Vedle příznivého klimatu a příjemného prostředí, má
svůj vliv na duševní pohodu i zdravé jídlo a pitný režim. Součástí lázeňského procesu, tedy
vlastní léčebné kúry, jsou kromě využívání přírodních léčivých zdrojů synergicky působící
faktory, jako jsou změněné dietologické podmínky klienta lázní, změna pitného režimu,
změny sociálních vazeb determinované ubytovacími podmínkami a specifickými možnostmi
zábavy a trávení volného času, významné psychické impulsy spjaté s pobytem v odlišném (v
pozitivním slova smyslu) prostředí, změna klimatu a geologického prostředí (tedy
geomedicínské faktory) apod.23 Pozitivně působící vliv na psychiku klientů v lázních je
zájmem všech lázeňských míst.24 A stejně tomu bylo a je i v Karlových Varech.
Zjevně tedy nelze při hodnocení úspěšnosti léčebného pobytu v lázních uvažovat pouze o
účincích minerální vody samotné ale i o synergických účincích přírodního i uměle
vytvořeného prostředí toho kterého lázeňského místa jako celku. Atmogeochemická sledování
výnosu látek u významných zlomových struktur (prováděná např. ve vývěrové zóně
karlovarských pramenů již od roku 1999) potvrzují, že význam těchto anomálních poruch
zemské kůry je z hlediska vlivu na lidský organismus daleko vyšší, než jsme dosud
předpokládali. Z geosféry jsou prostřednictvím těchto zlomů do troposféry vynášeny
významné prvky jako Na, Ca, Mg, K, Fe, Zn, Cl, S aj. a stávají se tak mj. součástí bioklimatu.
Rovněž měření výstupu radonu na zlomových strukturách svědčí o významné roli těchto
struktur pro formování mikroklimatu v lázeňských místech. Vysoké koncentrace lehkých
atmosférických iontů generovaných rozpadem radionuklidů jsou z hlediska lidského zdraví
považovány za pozitivní faktor.
Genius loci představuje mikrokosmos a jednotlivá místa se navzájem liší tím, co vyzařují.
V některých převládají síly země, v jiných vládne řád nebe, v jiných se zpřítomňuje
humanizovaná příroda nebo jsou naplněna světlem. Například Norberg-Schulz hledá podstatu
v naléhavém pocitu tajemna a ve velké obrazotvornosti.25 Někdy se rozeznává duše krajiny
jako entita ženského rodu. Bývá s ní spjata mírnost, laskavost a starostlivost matky dávající
chléb. Jindy se hovoří o duchu místa jako o mužné entitě, která organizuje, artikuluje
a vtiskuje charakter místu. Duše je vždy hlavně předmětem lásky, zatímco duch předmětem
poznání a zacházení.26
Mimořádné místo, jakým Karlovy Vary nepochybně jsou, vykazuje prostředí smyslově
pozemské i emočně produchovnělé. Má své přední místo jak v pojímání lázeňského dědictví,
tak v rámci evropské architektury právě proto, že jeho tvůrci přizpůsobili svůj temperament
místním podmínkám - čili geniu loci místního prostředí.
23

VYLITA, Tomáš, Balneotechnika a vývoj způsobů jímání léčivých zdrojů, 2009 (viz poznámka 2).
Srov: HRÁSKÝ, Jan Vladimír, Balneotechnika a zřídelnictví, Praha 1929, 183 s.
25
NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius loci, Praha 2010, 224 s.
26
CÍLEK, Václav, Genius loci. Vstoupit do krajiny. In: http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=52
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A. 5. Image města Karlovy Vary
Dobrá pověst lázeňského města Karlovy Vary v domácím prostředí pomáhala
zvyšovat jeho image i na mezinárodní úrovni. Již brzy po vytvoření promenády na Staré
Louce v polovině 18. století se začaly označovat jako „Největší salón Evropy pod širým
nebem". Mezinárodní pověst lázeňského města byla ve druhé polovině 19. století zosobněna
přívlastkem vystihující jeho mezinárodní věhlas – „Světové lázně Karlovy Vary“ (Weltbad
Karlsbad). O mezinárodním věhlasu Karlových Varů svědčí zprávy zahraničních hostů,
uveřejňované v zahraničních periodických odborných tiscích, novinách, časopisech apod.
Antonomasie, přezvání lázeňského místa obecně srozumitelným termínem (jako např.
Spa, nebo Vichy - „Andaluské Vichy“ pro Caldes de Malavella nebo „Kavkazské Vichy“ pro
Borschom) je spojeno i s Karlovými Vary - „Italské Karlovy Vary“ jako název pro italské
lázně Montecatini Terme.

Wilhelm Gause, Ranní promenáda před Skalním pramenem, 1896

Dalším znakem mezinárodního povědomí a nehmotného dědictví jsou obecné termíny
místních specialit či výrobků, které se rozšířily za hranice daného regionu a které mohly
sloužit v přenesené formě i pro jiné uměle vyrobené produkty.
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Jednou z nejstarších a nejdůležitějších komodit lázeňského města Karlovy Vary byla
jeho minerální voda. Karlovarští se dlouho vývozu vody bránili, protože se obávali poklesu
lázeňské návštěvnosti. V roce 1718 si vymohli z tohoto důvodu císařský dekret zakazující
vývoz minerální vody a vřídelní soli. Tento zákaz město opětovně vydalo i v letech 1738 a
1740. Vývoz minerální vody byl výjimečně povolen jen privilegovaným osobám na přímé
povolení českého panovníka. Teprve pod vlivem rostoucích příjmů Mariánských a
Františkových Lázní z vývozu minerální vody, začali městští radní v Karlových Varech kolem
roku 1830 uvažovat o vlastním exportu. Důležitým se stal rok 1844, kdy se začala ve velkém
vyvážet zřídelní voda. Počátek stáčení a vyvážení minerální vody nastal v roce 1843. Vývoz
vody prosadili lázeňští lékaři Adolf Martin Pleischl, Gallus Hochberger a Eduard Hlawaczek.
Pokusný vývoz zřídelní vody byl zahájen 22. května 1843. Prvním vývozcem se stal A. Hecht
z Františkových Lázní, který si stáčení a export karlovarské vody pronajal. V roce 1844
rozeslal téměř 90 000 kameninových džbánků minerálky. Po Hechtovi se ujali rozesílatelství
vody podnikatelé Damm a Seifert, Knoll, Mattoni a Schöttländer. Vývoz minerální vody se
stal jednou z tradičních karlovarských specialit a trvalým ziskem pro městskou pokladnu.
Největší rozmach exportu byl dosažen pod vedením Heinricha Mattoniho (1830-1910).
Minerální vodu začal vyvážet od 1. ledna roku 1857.
Mattoniho zřídelní závody v Karlových Varech a Kyselce neprodukovaly ovšem jen
minerální vodu, ale také vřídelní sůl a zřídelní pastilky. Na základě prací zdejších lékařů byl
také vypracován jednoduchý způsob výroby vřídelní soli. Karlovarská Vřídelní sůl –
Karlsbader Sprudelsalz – se stala jedním z nejvýznamnějších produktů karlovarského
lázeňství. Její výroba byla natolik výnosným artiklem, že výnos z prodeje umožnil znovu
výstavbu Karlových Varů po osudném požáru 1759. Zároveň se stala jedním z prvních
falšovaných výrobků, jež se padělatelé z celé Evropy snažili uvádět na dostatečně nenasycený
trh. Proto se v boji s padělanými výrobky začala karlovarská vřídelní sůl označovat jako
„Original Karlsbader SprudelSalz“. S využitím minerálních zdrojů souvisí i výroba známých
pastilek či kosmetiky. Sůl se přidávala i do Karlovarského vřídelního mýdla.
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Podobně získala své světové jméno i Karlovarská Becherovka, bylinný likér, který
začal vyrábět karlovarský lékárník Josef Vitus Becher pod označením „English Bitter“ či
„Carlsbader English Bitter“. Teprve posléze se přijal název „Original Karlsbader
Becherbitter“. Za vedení Gustava Bechera v roce 1901 se Becherovka začala ve velkém
vyvážet, mimo jiné do Francie, Itálie, Španělska nebo Egypta a ve 30. letech do USA a Velké
Británie. V Paříži a Vídni vybudovala firma dokonce vlastní závody. I tento karlovarský
výrobek čelil až donedávna velkým sporům s různými padělateli po celém světě.

Z tradičních potravinářských výrobků nesoucích jméno Karlových Varů, lze dále
jmenovat Karlovarské lázeňské oplatky. Podle vzpomínek Karla Bayera, zakladatele
průmyslové výroby karlovarských lázeňských oplatek, se oplatky připravovaly v jednotlivých
karlovarských domácnostech už před rokem 1800. Dělo se tak zejména v pensionech, v nichž
bydleli lázeňští hosté. První pekárnu oplatek pro lázeňské hosty založila Barbara Bayer,
rozená Nasler v roce 1867. Nesly označení Karlovarské oplatky – Barbara Bayer. Pro velmi
dobrou chuť a vysokou kvalitu se rychle staly velmi oblíbené, a to i u nejbohatších lázeňských
hostů. Oplatky se posléze vyvážely do Španělska, Ruska, Nizozemí, Srbska, Německa a Uher.
V 19. a 20. století byly oplatky postupně vyráběny a šířeny v celém světě a v současnosti se
Karlovarské oplatky vyrábějí v Dillingenu na Dunaji. Po vysídlení rodiny Bayerů po druhé
světové válce zahájila rodina výrobu oplatek v Bavorsku. Dnes se Lázeňské oplatky rozšířily i
do dalších lázeňských míst, kde představují velmi ceněný a vyhledávaný artikl. V roce 2011
rozhodla Evropská unie o ochraně zeměpisného označení pro Karlovarské oplatky a
Karlovarské trojhránky. Rovněž v Německu a Rakousku výrobci používají německou verzi
názvu „Karlsbader Oblaten“.
V roce 2010 byl zařazen na seznam výrobků chráněných Evropskou unií také
Karlovarský suchar, který patří společně s lázeňskými oplatkami k nejznámějším
karlovarským výrobkům. Karlovarský suchar byl již na počátku 19. století velmi důležitou
součástí stravy lázeňských hostů při léčebných pobytech v Karlových Varech. Před druhou
světovou válkou zde bylo 36 pekáren na pečení sucharů. Nejdůležitější příměsí je karlovarská
vřídelní voda a způsob zpracování těsta a dvojí pečení.
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Podobným výrobkem je i Karlovarský rohlík, který je speciálním pečivem vhodným k
čaji, mléku, kávě apod. Vyznačuje se světle hnědou, matnou, křehkou kůrkou, pórovitou
střídkou a charakterizuje ho nasládlá chuť a výjimečná křehkost. Dnes se běžně pod svým
jménem peče po celé České republice.
Známým domácím výrobkem je i Karlovarský knedlík, nazývaný také svatební nebo
fajnový. V 19. stoletím byly oblíbenou specialitou vídeňských kuchařek a kuchařů knedlíky
servítkové (ubrouskové), vařené v páře nebo přímo ve vodě. Manipulace s ubrouskem byla
téměř obřadem. Jejich českou variantou je Jemný karlovarský knedlík. Vaří se v ubrousku a je
velmi chutnou přílohou k pečeným masům, zejména drůbeži.
Velkou specialitou Karlových Varů byla Karlovarská káva. Připravovala se
z karlovarské minerální vody, a proto se vyznačovala charakteristickou slanou příchutí.
Dodnes se napodobuje tím, že se do kávy přidává špetka soli. Bez ní nebyla dříve karlovarská
lázeňská snídaně myslitelná. Součástí speciální kávy byl i obřad její přípravy ve speciálním
porcelánovém překapávači zvaném Karlovarský příbor, který byl vynalezen v karlovarské
porcelánce. Tento původní originální recept byl v dnešní době vylepšen ještě o 2 - 4 cl
Becherovky.
Charakteristickou složkou stravy lázeňských hostů v Karlových Varech byla
Karlovarská snídaně. Podávala se do 10 hodin na předzahrádkách před lázeňskými domy a
skládala se z Karlovarské kávy a k ní servírovaných Karlovarských rohlíků. Neodmyslitelnou
součástí byly i Karlovarské noviny (Karlsbader Tagblatt). Dnes je již téměř zapomenutá,
nicméně ještě v první polovině 20. století byla naprosto běžnou součástí lázeňského života a
tedy i významným elementem nehmotného lázeňského dědictví Karlových Varů.
V roce 1880 provedl sládek karlovarského měšťanského pivovaru v Karlových Varech –
Rybářích Antonín Noltsch pokusnou várku piva z minerální vody Vřídla. Pivo podobné
bavorskému Salvatoru mělo pacientům, kterým se příčilo pít karlovarská zřídla, pomoci
změnit jejich postoj k pitným kúrám.27 Po roce 1989 na tuto tradici navázal Pivovar
v Karlových Varech minerálním pivem dr. Bier. Dnes jej reprezentuje nově založený pivovar
Karel IV., nacházející se v areálu Karlovarské Becherovky, nazvaném Becherplatz. Jednou z
inspirací při vzniku místa bylo období konce 19. století, které je obecně vnímáno jako Zlatý
věk Karlových Varů. Výtvarné řešení místa jako turistického centra se všemi obchůdky,
kavárnou i restaurací je uzpůsobeno pro dosažení atmosféry doby lázeňských šviháků a dam v
honosných šatech, kde si lze zakoupit typické karlovarské speciality a výrobky.
Typickým produktem karlovarských termálních pramenů jsou zřídelní sedimenty v
několika základních formách, z nichž nejznámější je Karlovarský aragonit - vřídlovec. Je
vrstevnatý, vrstvičky mají různou barvu (od bílé, růžové přes okrovou až po hnědou a jejich
zbarvení způsobuje vysrážený oxid železitý). Ve středověku sloužil jako náhražka vápna.
Dobře se zpracovává, řeže a brousí a tak se používal v uměleckém řemeslu jako
polodrahokam. Vyráběly a dosud se z něj ještě vyrábějí drobné umělecké předměty, využíval
se k intarzií i ve šperkařství. Typickým karlovarským suvenýrem je Karlovarská kamenná
růže. Je vytvořena z voskového papíru a vložena do vody karlovarského vřídla. Sintry,
usazující se na jakémkoliv předmětu, ji během procesu tzv. „pokameňování“ pokrývají,
povlékají silnou vrstvou usazenin.

27

CIRONISOVÁ, Eva, Sto dvacet let existence pivovaru v Karlových Varech - Rybářích (1879-1999. In:
Západočeský historický sborník, Svazek 7, Plzeň 2001, s. 267.
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Mezinárodní věhlas, pověst a image lázeňského města Karlovy Vary jsou
neoddiskutovatelné a doložitelné ve velké míře v řadě historických publikací, v mezinárodní
lázeňské klientele, turistickém ruchu. K mezinárodní proslulosti lázeňského města přispěly
kromě lázní a kultury (Mezinárodní filmového festivalu) ještě některé karlovarské výrobky.
Při vyřčení slov Becherovka, Moser nebo Thun se mnoha lidem jako první vybaví právě
Karlovy Vary.
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Karlovarský aragonit - vřídlovec

B.

Stávající stav MPZ Karlovy Vary

B.1. Důvody památkové ochrany města Karlovy Vary

Karlovy Vary jsou největšími lázněmi České republiky s početnými prameny
minerálních vod. Díky svému historickému stavebnímu fondu prezentují významný soubor
urbanistických, architektonických, kulturně – historických, uměleckých a estetických hodnot,
jejichž význam a potřeba ochrany jsou vyjádřeny existencí památkově plošně chráněného
území ve formě městské památkové zóny. Z hlediska stavebního fondu se památková zóna
vyznačuje urbanistickým souborem staveb se stanoveným podílem nemovitých kulturních
památek. Na výrazněji nenarušené urbanistické struktuře sídla, zejména její určující části, jsou
zachovány původní objemové formy rozhodujících typologických druhů staveb. Karlovy
Vary jsou typickými lázněmi kosmopolitního charakteru co do stylu i co do atmosféry.
Plošná památková ochrana města Karlových Varů existuje na základě zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči. Městská památková zóna Karlovy Vary byla vyhlášena
v roce 1992 Vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. Památková
zóna Karlovy Vary se skládá ze dvou urbanisticky i funkčně rozdílných částí. Jde o vlastní
lázeňskou část podél říčky Teplé včetně vilové čtvrti Westend a dále o novodobé správní a
komerční centrum města na severu MPZ. Celé území MPZ vykazuje integritu jak
urbanistickou, tak architektonickou. Památková zóna se vyznačuje urbanistickým souborem
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staveb zastoupeným především historickými památkami, z nichž velká část je vedena v
ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Původní urbanistická struktura sídla není
narušena nebo jen minimálně, přičemž narušeny nejsou ani objemové formy všech
zastoupených typologických druhů staveb. Převážná část hodnotných staveb je dochována ve
své autentické podobě, nevykazující závažné nebo neodstranitelné nedostatky. Plně je
zachováno pojednání určujících obvodových plášťů, fasádních ploch, včetně
architektonických a konstrukčních detailů. Zachovány jsou z velké části rovněž historické
výplně okenních či dveřních otvorů. V neposlední řadě je dochováno rovněž základní
dispoziční členění staveb včetně historické a umělecké podoby interiéru.
V roce 2006 bylo provedeno podrobné památkové vyhodnocení zástavby historického
jádra Karlových Varů. Památkové vyhodnocení zástavby se ovšem neomezilo pouze na
stávající chráněné území, ale zahrnulo i navazující plochy, pokud vykazovaly památkový
potenciál. Toto platí přednostně pro typické lázeňské budovy lázní s minerálními prameny
jako lázeňské hotely, pitné haly, kolonády apod.
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Celkový pohled na Karlovy Vary od západu v roce 1900 a 2012.

B.1.1. Urbanismus města
Karlovy Vary vykazují mimořádnou integritu a autenticitu dochování své urbanistické
struktury. Z hlediska urbanismu představují autentický a velmi integrální celek v podobě,
jakou disponoval ve svém vývoji před druhou světovou válkou. V Karlových Varech se na
velké ploše vnitřního i vnějšího lázeňského území, dochovala v téměř intaktním stavu
historická urbanistická struktura i jedinečná skladba budov lázeňské architektury. To je dáno
souhrou specifických historických podmínek. Charakteristickým aspektem je rozdělení města
na strukturálně různé části podle lázeňských ploch, obytných čtvrtí a blízkých příměstských
čtvrtí ve spojení s železniční dopravou.
Pro potřeby lázeňství, tedy k pitným kúrám, prováděným v pěti kolonádních objektech
a čtyřech pramenních pavilonech, a k dalším vnitřním či zevním balneacím je dnes využíváno
14 pramenů vyhlášených za přírodní léčivé zdroje, vytékajících v 21 pramenních vázách:
Vřídlo, pramen Karla IV., Dolní Zámecký pramen, Horní Zámecký pramen, Tržní pramen,
Mlýnský pramen, pramen Rusalka, pramen knížete Václava, pramen Libuše, Skalní pramen,
pramen Svobody, Sadový pramen nový a Sadový pramen starý, Hadí pramen a pramen
Štěpánka. Zvláštní roli hraje v pramen Dorotka, který je vlastně výronem suchého CO2 ,
doprovázeným malým množství teplé vody. Z historických pramenů lze ještě zmínit pramen
Palatin, stará jímání Mlýnského pramene, Orchestřištní prameny, Tereziiny prameny, pramen
Ruská koruna, pramen Žrout či Hochbergerův pramen. Zabezpečení a zpřístupnění jejich
vývěrů hrálo v urbanistické struktuře města vždy prioritní roli.
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Středobodem lázeňského města bylo vždy Vřídlo, pro jehož duchovní ochranu byl nad
ním postaven ještě v prvopočátcích města ve 14. století chrám sv. Maří Magdalény. To dalo
celému okrsku duchovní rozměr, sakralitu místa. I kompozice ulic se vázala k tomu
lázeňskému centru, jakožto nejvýznamnějšímu bodu města. Velké balneoterapeutické
komplexy typu Kurhaus byly budovány vesměs u vývěrů pramenů (Vřídelní lázně, Kurhaus,
Nové lázně, Plynové lázně). Vždy byly brány v potaz pohledové osy uplatnění staveb a
patřičným vygradováním hmot bylo umocněno jejich umístění. Jedním z důležitých
kompozičních principů, zejména pro kolonádní stavby, bylo jejich zrcadlení na vodní hladině
řeky Teplé. Pro potřeby osobní prezentace a zábavy lázeňských hostů vznikaly objekty se
sály, určenými buď k tanci, nebo ke konverzaci a to vždy v dominantních polohách.
Velký promenádní prostor, největší salón pod širým nebem v lázeňských městech,
vznikl po regulaci řeky Teplé, mezi Tržištěm a Saským sálem a Českým sálem (dnešní
Grandhotel Pupp), na Staré a později i Nové Louce. Hlavní osou města se tak stala řeka.
Lázeňské korzo tak začíná na Mlýnském nábřeží, probíhá přes Tržiště, jakožto historické
centrum, Starou a Novou Loukou pak dospěje ke Grandhotelu Pupp, odkud pokračuje
Mariánskolázeňskou ulicí až k Císařským lázním. Zde pak navazuje již výletní cesta
Dorotinými nivami až k Poštovnímu dvoru a dále ještě k původní výletní restauraci Toscana.
Na lázeňské území se plynule napojuje obchodně správní centrum města na severu
sídelní jednotky. Zde byla vytvořena nová široká ulice, obchodní třída ve stylu bulváru –
dnešní třída T. G. Masaryka. Na další ulici nazvanou Habsburgerstrasse, dnešní Moskevská,
se vázaly správní, úřední a školní budovy. Uprostřed pak bylo zakomponované prostorné
náměstí s parkovou úpravou. Nová aglomerace rozrůstajícího se lázeňského města, nazývaná
často Dolním městem, se svou pravidelnou uliční strukturou řadí mezi vývojově
nejpozoruhodnější novodobé městské celky v českých zemích.28
Celková struktura intravilánu i extravilánu kombinuje architekturu, urbanismus,
zahradní architekturu a úpravu krajiny unikátním způsobem, který zahrnuje okolní krajinu do
zastavěného prostředí, a to jak funkčně, tak vizuálně. Světové lázeňské město Karlovy Vary

28

KUČA, Karel, Města a městečka 2. díl, Praha 1997, s. 809.
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bylo modelováno v oblasti městského plánování dle mezinárodních standardů, kde jsou
městské funkce s velkoměstskou infrastrukturou harmonicky integrovány do přírodního
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prostředí. Urbánní i neurbánní krajina se tak vzájemně prolínala, aby nabízela místa k pobytu
a relaxaci s lázeňskými procedurami podle prostředků a preferencí návštěvníků. Karlovy Vary
ve své historické urbanistické struktuře, stejně jako v mnoha dílčích částech, představují
charakteristické svědectví, jak byly tyto ideje uskutečňovány. Urbanistická struktura města
přináší ucelený doklad vývoje lázeňství a spoluvytváří komplexní obraz tohoto vývoje.
Karlovy Vary představují v nejvyšší kvalitě dochovanou historickou urbanistickou
strukturou mezinárodního významu ve vazbě na integrálně napojenou okolní terapeutickou
krajinu mimořádné hodnoty.
B.1.2. Architektura města
Karlovy Vary vykazují mimořádnou integritu a autenticitu i z hlediska dochované
architektury. Představují autentický a velmi integrální celek v podobě, jakou lázeňské město
disponovalo na konci svého tradičního vývoje před druhou světovou válkou. Neobyčejně
integrálně působí i architektonická tvářnost města. Karlovy Vary se díky svému historickému
stavebnímu fondu prezentují jako významný soubor urbanistických, architektonických,
kulturně – historických, uměleckých a estetických hodnot. Z hlediska stavebního fondu se
soubor vyznačuje stavbami se značným podílem nemovitých kulturních památek. Na
výrazněji nenarušené struktuře sídla nebo její určující části jsou zachovány původní objemové
formy rozhodujících typologických druhů staveb.
Karlovy Vary obsahují neobyčejně bohatou pokladnici architektonicky vynikajících
lázeňských, veřejných i obytných staveb, v různém poměru objektů ve slohu klasicismu a
empíru, historizujících slohů, secese, až po Art Decó a tradicionalismus 1. poloviny 20.
století. Na velké ploše vnitřního i vnějšího lázeňského území se dochovala v téměř intaktním
stavu jedinečná kolekce budov lázeňské architektury, které dodnes slouží svému prvotnímu
účelu.
Celek obsahuje několik kolonád, které jsou pro město určující. Dá se tak říci, že
lázeňské město Karlovy Vary je světem kolonád. Má svůj vlastní rytmus, osobitou atmosféru
a podivuhodného genia loci. Svět kolonád je poněkud nostalgický okouzlující a dojemný
svým stále ještě vnímatelným příklonem k duchu někdejší rakousko-uherské monarchie.
Kolonádní stavby doplňují další drobné stavby nad prameny, budované ve formě pavilónů,
chrámků či glorietů. Lázeňské stavby v Karlových Varech jsou cenné ve své jednotě jako
soubor a často unikátní i ve svém typologickém určení a dispozicích. Řešení koupelového
provozu v Karlových Varech vycházelo plně z předloh a principů samostatných lázeňských
domů obsahujících prostory pro léčebné procedury. Takové stavby se obecně označovaly
německým pojmem Kurhaus. Velmi zajímavou dispozici vycházející z tohoto základního
typu mají Lázně III a Císařské lázně, kde je řešení lázeňského provozu naprosto jedinečné.
Stavby pro pitnou léčbu u pramenů doplňují významné balneoterapeutické ústavy,
sanatoria, ale i objekty veřejného a společenského charakteru, městské divadlo, sálové domy,
hotelové komplexy a penziony. V západní části, nad Mlýnskou kolonádou, vyrostla vilová
čtvrť zvaná příznačně „Westend“, která představuje nejstarší a nejucelenější strukturu vilové
zástavby v Karlových Varech. Stavby vilových objektů byly navrhovány pro zvýšení
„estetického“ účinku světových lázní a v samotném zájmu lázeňství. Mezinárodní postavení
lázeňského města i jeho prestiž zdůrazňovaly stavby určené pro mezinárodní klientelu lázní.
Kromě společenských konverzačních domů a čítáren to byly i stavby sakrální, určené pro
jednotlivá náboženská vyznání lázeňských hostů - jako evangelický kostel, anglikánský
kostel, pravoslavný chrám, ale i synagoga početné židovské komunity.
Ve svém celku pak představuje lázeňská zóna v Karlových Varech jedinečný soubor
lázeňských staveb, který se dochoval v nebývalé integritě i autenticitě forem díky příznivým
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historickým okolnostem. Ve 30. letech 20. století se nová výstavba města rozvíjela již jen
velmi omezeně, neboť kapacita lázní byla dobudována nedlouho předtím a období
hospodářské krize, které postihlo především německojazyčné oblasti Československa, nové
investice vylučovalo. V období druhé světové války zůstaly západočeské lázně (stejně jako
převážná část území Československa) stranou bojových akcí a naopak byly využívány jako
lazarety a podobně. Po roce 1945 došlo k všeobecnému odsunu německého obyvatelstva a
záboru jeho majetku. Po roce 1948 k tomu přistoupilo všeobecné zestátnění vlastnictví
v podmínkách totalitní společnosti. Nezanedbatelná role Karlových Varů pro získávání
devizových prostředků přispěla k zachování lázeňského města v jeho původní struktuře,
objemu i architektonické formě. Kromě několika nových staveb, které vstoupily do obrazu
historického města, jako byl Hotel Thermal a Vřídelní kolonáda, byla integrita v minulosti
narušena jen dílčími zásahy.
Architekturu lázeňských komplexů, hotelů či rezidenčních vil i s turistickou
infrastrukturou odpovídající všem typům evropských lázní se světovým renomé, lze začlenit
do uceleného souboru staveb, budovaných díky rozvoji lázeňství, a to s ohledem k jejich
doložitelnému inovačnímu a průkopnickému mezinárodnímu významu. Karlovy Vary jsou
typickými lázněmi kosmopolitního charakteru co do stylu i co do atmosféry.
Historie a historický vývoj architektury lázeňského města Karlových Varů, i
jednotlivých lázeňských objektů, rozmanitost a kvalita celkového repertoáru lázeňské
architektury, stejně jako její dochování, je z hlediska světových lázeňských měst jedinečné a
mimořádné. Z tohoto ohledu je tak možné konstatovat, že lázeňské město Karlovy Vary
patří k mimořádným dílům lidské civilizace.
B.1.3. Lázeňské parky, zahrady a veřejná zeleň
Pohyb pacientů k pramenům ordinovaný při pitné kúře vyvolal potřebu lázeňského
korza a jeho krytí stromořadím, loubím nebo krytými galeriemi. Velkou roli hrálo také
zasazení lázeňského střediska do krajinného rámce. Postuláty nové krajinářské a zahradní
tvorby přeměňující dříve uzavřené zahrady ve volnou krajinu, uplatňující se v anglickém
prostředí již od 20. let 18. století, byly od konce 18. století přejímány i do urbanistických
plánů lázeňského města. Vytvořil se tak jedinečný celek a kompozice s cíleně proponovanou
skladbou přírodních a stavebních prvků, které vytvářely a dosud stále vytváří vhodné léčebné
prostředí. Právě pro zpříjemnění lázeňského korza byly budovány lázeňské parky, sady či
aleje.
Nejstarší promenáda v Karlových Varech vznikla v polovině 18. století podél řeky
Teplé, v prostoru dnešní Staré Louky. Až do 19. století sem byl navážen písek pro lepší chůzi
a konaly se zde i závody na koních typu karusel. Vedle přírodně krajinářských úprav
„anglického“ stylu se ale dále používaly i formální úpravy francouzského střihu. Měšťané si
upravovali své zahrady a sady, sloužící i pro lázeňské hosty, v romantickém duchu. Podle
příkladu Františkových Lázní a Mariánských Lázní vydal na konci 20. let 19. století nejvyšší
purkrabí Rudolf Chotek příkaz upravit v Karlových Varech svah kolem Tereziina pramene
v městský sad podle anglického způsobu.29 K vybudování sadu byl pověřen již tehdy známý
mariánskolázeňský umělecký zahradník Václav Skalník. Park sloužil k inscenaci
individuality, stal se jevištěm a příroda kulisou. V roce 1834 bylo přikročeno k rozšíření
městského sadu v místech staré Bernhardtovy zahrady, opět podle plánu Václava Skalníka.
K nové úpravě nových městských sadů, které se dnes nazývají jménem Antonína Dvořáka, se
přistoupilo podle plánu Josefa Hahmanna v roce 1878. Trávníkové plochy byly prostoupeny
impozantními skupinami okrasných dřevin a doplněny vodní plochou s fontánou. Postaven
29

NOŽIČKA, Josef, Městské sady karlovarské, Výzkumný ústav ČSAZV, s. 326-329.
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zde byl i hudební pavilón pro letní koncerty se zimní zahradou, restaurací a přilehlou
promenádní galerií - dnešní Sadová kolonáda. Před restaurací bylo vysázeno kaštanové
stromořadí. Pro toto stromořadí byly objednány stromky v holandském Boskoopu, stejně tak
jako pro nově upravované kaštanové stromořadí u Grandhotelu Pupp. Hierarchizovaná
struktura vzrostlých dřevin ve formě stromořadí se stala pro Karlovy Vary ve druhé polovině
19. století přímo charakteristická. Ponejvíce byly vysazovány právě kaštany (jírovce).
Takovéto stromořadí bylo vysazeno u hotelu Bristol, podél hotelu Savoy-Westend i před
hotelem Richmond.30
Karlovarští měšťané si za svými domy zřizovali zahrady, které vlivem příkrého
skalnatého terénu, realizovali terasovitě. Vznikl tak velice zajímavý zahradní prvek, který se
stal pro Karlovy Vary přímo fenoménem. Obdobně jako v případě barokních terasových
zahrad, například pod Pražským hradem, se i terasy v Karlových Varech členily do
jednotlivých odlišných oddílů, propojených schodišti. Sloužily ke klidnému posezení
lázeňských hostů, kteří tak i v rušném městě nalezli potřebný klid. Doplněny byly
v romantických úpravách pergolami, zelení porostlým loubím, kašnami, altánky. Nechyběla
zde ani vinná réva. Terasové zahrady byly přístupné z horních pater předních domů pomocí
vysutých lávek a z horních teras se pak naskýtal krásný pohled na panorama lázeňského
města. Výjimečným komplexem terasových zahrad byly zejména úpravy za domy na Staré
Louce, přecházející v samém centru města až za domy na Tržišti.
Obdobně náročně řešené a vybavené byly zahrady kolem vil ve vilových čtvrtích. Již ve
Vyhlášce městské rady ke stavbám vilových objektů z roku 1888 (1874) bylo stanoveno, že
vila má být od ostatních oddělena nezastavěnou plochou nejméně pěti až šestinásobnou, než
je samotná stavební parcela. Doporučuje se pro tento záměr uplatnění teras, rizalitů, lodžií
apod. Přitom má být tento objekt izolovaný a plocha bez zástavby má obklopovat budovu ze
všech stran. Vnitřní prostory, dvorky k hospodářským účelům nebyly povolovány.31 Zahradní
úpravy byly doplňovány altánky, pavilónky, loubím a vybavovány i kašnami a plastikami.
Ještě před první větovou válkou byly do zahrad začleňovány garáže pro první osobní
automobily, které ovšem byly vždy pečlivě zakomponovány jako zahradní domky opatřené
treláží a zahalené do pnoucí zeleně.
Na konci 19. století volná příroda prostoupila plně do lázeňského města díky záměrně
vytvářeným prvkům v podobě nezvykle rozsáhlých ploch kultivované zeleně. Karlovy Vary
tak představují jedinečný urbanistický soubor s množstvím promenádních cest i všudy
přítomné zeleně v organismu města, který nabyl naprosto mimořádného rozsahu. Tak rozlehlá
a kompaktní lázeňská zóna s prostoupením přírodních prvků do svého centra nemá obdoby.
B.1.4. Okolní terapeutická krajina
Propojení lázeňského centra města s parky a plochami zeleně přineslo úzké spojení s
okolní krajinou díky rozvíjejícím se lázeňským korzům a aktivitám hostů. Rousseauovský
návrat k přírodě a pohyb jako léčebný prostředek vedly kroky pacientů dále do okolní přírody
za městem. Pobyt v přiléhající přírodě tvořil plnohodnotnou součást života hostů jak po
společenské, tak po medicínské stránce. Zasazení Karlových Varů v romantickém prostředí
hlubokého údolí, obklopeného věncem lesů a skalních výběžků, přímo lákalo k vytvoření
promenádních cest stoupajících daleko do okolních svahů. Postupně dostávaly cíle těchto cest
vypointování v podobě výletních hostinců, drobných parkových stavbiček či různých
památných míst, která se stala oblíbenými výletními cíli lázeňské společnosti. Na
30

ŠREK Robert - ZEMAN Lubomír, Krajinářské úpravy v Karlových Varech a okolí v 19. století, In: Historický
seminář Karla Nejdla XVIII /2009, Karlovy Vary 2009, s. 31–45.
31
Vyhláška (Kundmachung) karlovarské městské rady z 21. 4. 1888, Viz: SA ÚM Karlovy Vary, svazek č. 918.
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vyhlídkových bodech s pohledem na lázeňské město vznikala četná zastavení, pavilónky a
vyhlídkové věže. Krajinná scenérie obklopující lázeňské centrum tím přímo pronikla do
urbanizovaného prostoru.
Výstavba lesních promenád, omezení těžeb a soustavné zalesňování vhodných ploch
se projevilo ve zvýšené návštěvnosti lesů. Městská rada podporovala investice do lesů a od
konce 40. let 19. století programově zalesňovala holé stráně. Kultivace karlovarských
lesoparků kulminovala stavbami restaurací a rozhleden na kopcích nad městem. Postupně
vzniklo 5 rozhleden. Většinu výletních míst zdolávali lázeňští hosté pěšky, ke vzdálenějším
lokalitám se také dávali vozit fiakrem či vozítky s jízdními osly. Pro snazší dostupnost výše
položených lesních promenád a vyhlídek bylo kolem roku l900 postaveno několik lanovek.
Celková výměra lesů vzrostla na konci 19. století již na 1197 ha a lesní promenády
v parkovém lese měřily 63 km. Na ně pak navazovaly další, které mířily do širšího okolí
města, takže celá síť cest měla před první světovou válkou více než 100 km. Dnes plocha lesů
města Karlovy Vary ve správě příspěvkové organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary činí
celkem 2281 hektarů. Karlovarský městský les se rozkládá na ploše 1849 ha a lesy nad Ohří
na ploše 432 ha.32 Karlovy Vary tak disponují jedním z nejvíce rozsáhlých lesoparků
protnutých lázeňskými lesními promenádami s romantickými výletními místy, nabízejícími
klid pro duše lázeňských hostů.
Urbanistická struktura města i okolní krajina byly formovány s respektováním přírody
explicitně jako „léčebná (terapeutická) krajina“ pro potřeby léčby pacientů, využívající
uznané léčebné procedury, které byly zaznamenány a předepisovány klientům, pacientům.
Tato „terapeutická (léčebná) krajina“ se vyznačuje kvalitou a velkou rozmanitostí hlavních
lázeňských funkcí zasazených do přírodního prostředí parků, zahrad, rekreačních ploch,
promenád, projížděk, lesních cest i nabídkou sportovních aktivit.

B.2. Současný stav MPZ Karlovy Vary
Vymezení hranic současného chráněného území v Karlových Varech však není
optimální, a to v převážné části jejich průběhu. Na základě památkového vyhodnocení a
odborných revizí, prováděných v letech 2006–2011 ing. arch. Karlem Kučou a Mgr.
Lubomírem Zemanem byl v lednu 2012 předložen Ministerstvu kultury návrh Národního
památkového ústavu na nové vymezení památkové zóny a její rozšíření.
Na východě jde o zastavěné území mezi dosavadní hranicí (ulice Na Vyhlídce a
Pražská silnice) a okrajem lesoparků, tedy po východní straně ulice. Provedené památkové
vyhodnocení prokázalo, že zástavba po východní straně ulice vykazuje stejnou (resp. i vyšší)
památkovou hodnotu jako zástavba po její západní straně (v památkové zóně).
Architektonicky cenné objekty se nacházejí i v nevelké obytné čtvrti kolem Tyršovy ulice, ač
zde byly některé objekty přestavěny či doplněny novostavbami. Velmi závažným důvodem
pro začlenění celého tohoto území je skutečnost, že se zásadně pohledově uplatňuje ve všech
ikonických panoramatických pohledech ze západní strany karlovarského údolí. K začlenění
do chráněného území bylo navrženo i přilehlé pásmo lesoparků kolem Tří křížů a Ottovy
výšiny, které tvoří nedílnou součást historického funkčního organismu lázeňského území a
neodmyslitelný krajinný rámec. Na odvrácené straně Ottovy výšiny jde dále o městský a
židovský hřbitov (chráněné jako kulturní památka). Důvodem je jak architektonická a
umělecká hodnota staveb včetně řady hrobek a náhrobníků, tak nedílné spojení s celým
32

REISER, Pavel, Karlovarské lázeňské lesy. In: http://www.llkv.cz/historie/
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kulturním a historickým millieu lázeňského města.
Na západě se sice část navazujících lesoparků již v chráněném území nalézá, i zde se
však navrhuje rozšíření, které zahrnuje významné objekty rozhledny Diana, Chopinovy chaty
a Ecce Homo, Findlaterova altánu či vyhlídky Karla IV., a lesopark mezi Křižíkovou ulicí a
Tuhnicemi.
Na severozápadě prochází stávající hranice památkové zóny Jízdárenskou ulicí, takže
urbanisticky nelogicky rozděluje ucelenou strukturu bloků činžovních domů na pomezí
centrální části Karlových Varů a městské části Tuhnice. Navržená změna zahrnuje jednak
doplnění zbývajících památkově hodnotných bloků činžovních domů včetně objektu
Střelnice, jednak zahrnutí celé tuhnické vilové čtvrtě s přilehlými bytovými domy z období 2.
světové války. Tato čtvrť je urbanisticky i architektonicky zcela intaktní a velmi kvalitní,
vytvořená převážně podle návrhů předních, v Karlových Varech činných architektů.
Na severovýchodě je navrženo přidání pruhu území mezi Vítěznou ulicí a nemocnicí.
Jihovýchodní strana Vítězné ulice s převážně velmi kvalitní historizující a secesní činžovní
zástavbou velkoměstského charakteru tvoří nedílnou součást celého urbanistického útvaru
Čertova ostrova. Drobná zástavba podél Ondříčkovy ulice ji vhodně hmotově doplňuje.
Urbanisticky i architektonicky velmi kvalitním a intaktním územím je rovněž vilová
čtvrť na pomezí centrální části Karlových Varů a městské části Drahovice, jižně od
nemocnice a východně nad Bezručovou ulicí, s centrem na Palackého náměstí. Dominují zde
stavby z 1. třetiny 20. století, od secese přes tradicionální tvorbu 20. let až po vynikající a
v rámci města téměř ojedinělý příklad funkcionalistické architektury. Celek doplnily v 50.
letech 20. století tradicionálně chápané bytové domy. K rozšíření se navrhuje střední a
západní část čtvrti, až po ulici 5. května (obě strany). Východní část čtvrti je od 70. let 20.
století i v současnosti rozrušována nevhodnými novostavbami, proto se k zahrnutí do
chráněného území nenavrhuje.
Jako další krok zpracoval Národní památkový ústav na základě návrhu ing. arch. Karla
Kuči v prosinci 2012 návrh na prohlášení historického jádra městské památkové zóny za
památkovou rezervaci. Památková rezervace by měla zahrnout celou lázeňskou část města v
údolí Teplé. Památková zóna (Karlovy Vary – Tuhnice – Drahovice) se omezí na obchodněadministrativní a rezidenční části města.
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Karlovy Vary, Quisiana Palace, ukázka rizik památkové ochrany v MPZ Karlovy Vary
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B.3. Rizikové faktory působící na objekty v MPZ Karlovy Vary
V minulosti docházelo a částečně ještě stále dochází k devastaci základních hodnot
města Karlovy Vary, což má za následek oslabování jeho památkového potenciálu. Při
setrvalém stavu by tyto tendence mohly vést až ke snižování jeho přitažlivosti pro klientelu
kulturní turistiky. Nebezpečím jsou zejména kompletní přestavby, při nichž jsou ničeny dosud
dochované interiéry a zůstávají stát pouze fasády a obvodové zdi. Odstraňování původních,
velmi cenných prvků, často nepoškozených a funkčních, jen proto, že je nutné prostavět více
peněz, než by jich bylo potřeba při pouhé opravě, vede k nevratné ztrátě původnosti,
autenticity památky. Tyto kroky jsou pak ospravedlňovány tím, že se staré prvky nahradí
„přesnými replikami“, což ale končí buď ve vytvoření neumělé kopie, nebo přímo kýčovité
napodobeniny. Autentičnost zahrnuje jak původnost a pravost dochované hmotné podstaty
historické stavby, tak pravost původní, často autorské, architektonické či výtvarné formy díla.
Součástí autenticity stavební památky je i její původní umístění, nenarušenost jejího prostředí
a kontextu. Neadekvátní necitlivá novostavba v blízkém sousedství může autentický výtvarný
účin stavby či historického souboru poškodit více než přímý zásah do její hmotné podstaty.
Zvláště v Karlových Varech se tak projevuje známá absurdní situace – že nedostatek
peněz je pro památky špatný, ale přemíra peněz znamená naprostou katastrofu, ze které se
památky ve většině případů již nevzpamatují. Jedná se tak o nevratný krok – poškození
památky a často i celého okolního prostředí jednou provždy. Navíc se tak dělo často bez
základní dokumentace, bez toho, aby skutečná podoba památky před zásahem mohla být
předána další generaci alespoň ve formě pouhé dokumentace. 33
Největšími rizikovými faktory působícími na památky a objekty v Karlových Varech
jsou:
A/ při nedostatku finančních prostředků


špatný technický stav objektu ohrožující jeho památkovou hodnotu či samu jeho
podstatu
 vlastníci objektů, kteří nekomunikují a které není možné přimět k péči o svůj
majetek
 objekt bez využití, kterému tak hrozí postupná degradace a zánik
 provizorní zabezpečení objektu, které trvá příliš dlouhou dobu
 demolice objektu, ztráta památkové hodnoty
→ nebezpečí ztráty památkového potenciálu města
B/ při nadbytku finančních prostředků





nepřiměřené představy majitele o obnově a úpravách objektu, které ohrožují jeho
památkovou hodnotu či samu jeho podstatu nepřiměřenou přestavbou
nadměrná modernizace interiérů a přetváření v luxusní „skořápky“ (tzv.
fasádismus)
nerozumné uplatňování soudobých stavebních norem na úkor historicity a
autenticity objektů
nadmíru uplatňované soudobé materiály a technologie při opravách a údržbě

33

KLSÁK, Jiří – ZEMAN, Lubomír, Možnosti památkového fondu Karlových Varů ve 21. století.
http://karlovarsko.sweb.cz/
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neodbornost a neznalost vlastníků objektů a zhotovitelů modernizací
prosazování nadměrných a naddimenzovaných novostaveb, které poškozují
prostředí či panorama města
→ nebezpečí ztráty památkového potenciálu města
C/ nedostatky současné právní úpravy



nerespektování odborného vyjádření odborné organizace památkové péče
nerespektování závazného stanoviska orgánů státní památkové péče vlastníky či
zhotoviteli modernizací
 nezabezpečení poznání památkové hodnoty a její podstaty
 chybějící vazba na územní plánování, nedostatečné respektování zón
 nízké sankce při přečinech a deliktech, nebo jejich neudělování
 nízká resp. neexistující kompenzace zvýšených nákladů vlastníkům kulturních
památek a památkově hodnotných objektů v MPZ na péči o památkové hodnoty
objektů
 nedostatečné financování programů podpory památkové péče
→ nebezpečí ztráty památkového potenciálu města

Karlovy Vary, nepovolená demolice pozdně barokního domu čp. 424 Koblenz na Zámeckém vrchu
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B.4. SWOT analýza (silné a slabé stránky) MPZ Karlovy Vary

Metoda SWOT analýzy, hodnotící silné a slabé stránky Statutárního města Karlovy
Vary a to ve vztahu k potřebám zachování všech kulturních a památkových hodnot města,
byla zpracována na základě podkladů průzkumů, analýz a výsledků strategických materiálů
města Karlovy Vary i vlastních průzkumů a dokumentace stavu péče o památkově chráněné
objekty na území města. Tato SWOT analýza má pomoci Městu Karlovy Vary i dalším
odpovědným orgánům realisticky zhodnotit danou situaci a správně rozhodovat při
stanovování dalších strategických projektů pro následující období čerpání strukturálních
fondů a při získávání dalších finančních prostředků z různých dotačních programů.
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou
rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a
slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat
nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.
Hrozby, uvedené ve SWOT analýze, představují nejvýznamnější rizika pro současnost, ale i
pro blízkou a vzdálenou budoucnost města. Jsou de facto negativní variantou dalšího
možného vývoje (varovnou prognózou). Jednou z nejvýznamnějších příležitostí se jeví návrh
nominace lázeňského města Karlovy Vary v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku ve
formě nadnárodní sériové nominace Slavných lázní Evropy (Great Spas of Europe) na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tato připravovaná nominace
se může stát pro Karlovy Vary jedním z významných historických milníků. Návrh nominace
je mezinárodním výrazem úcty k dílu našich předků, ale také velkým závazkem pro generace
budoucí.

Silné stránky
Strength

Slabé stránky
Weaknesses

Příležitosti
Opportunities

Hrozby
Threats
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Silné stránky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výhodná (příhraniční) poloha města
Světově významné lázeňské místo
Tradice lázeňství
Rozvinutá infrastruktura lázeňství
Bohatství a kvalita památkového fondu
Atraktivita města pro cestovní ruch
Řada dokumentů s důrazem na ochranu
lázeňského prostředí a památkového fondu
8. Pozitivní světová image města spojená
navíc se snahou o zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO
9. Krajské město
10. Turistické služby v příměstských lokalitách,
lázeňských lesích
11. Široká nabídka kulturního vyžití
12. Systém propagace a prezentace
13. Mezinárodní spolupráce posilující význam
památkového fondu města Karlovy Vary
v evropském a světovém kontextu
14. Kapacitní a průběžně modernizované
letiště
15. Kapacitní a modernizovaná sportoviště
(golf, tenis, hokej, závodiště a pod.)
16. Zájem o tradiční místní produkty

TEXTOVÁ ČÁST

Slabé stránky
1. Nedostatečně kvalitní silniční spojení
Města s Prahou
2. Zanedbaná železniční infrastruktura
3. Dlouhodobé podfinancování péče
o památkový fond
4. Neúcta k historickému originálu objektů a
jejich zbytečné nahrazování kopiemi a
novotvary
5. Nedostatečná úroveň stavební obnovy
6. Nedostatečná vzdělanostní a kvalifikační
úroveň obyvatel
7. Zhoršující se věková struktura
obyvatelstva
8. Nízká atraktivita města pro mladé lidi
9. Rozdíl centrum – okrajové části města
10. Nedostatečná míra ztotožnění se
s lázeňskou částí města ze strany občanů
11. Stav místních komunikací v některých
částech města
12. Nedostatečné možnosti parkování a systém
dopravní obsluhy centra
13. Nedostatečná údržba lesních promenád
14. Nedostatečný marketing cestovního ruchu
15. Nedostatečná podpora rozvoje cestovního
ruchu a lázeňství
16. Neexistence modelu a systému vzdělávání
a osvěty pro děti a mládež, občany
o významu kulturních a historických
hodnot jejich města
17. Absence efektivního vymáhání práva
(stavební činnost, reklama atd.)
18. Nedořešené další prostory pro činnost
infocentra (Císařské lázně, příjezdové
komunikace do města)
19. Chybějící funkční grantový systém na
podporu propagace, prezentace, výzkumu,
dokumentace
20. Absence dotačního titulu města na podporu
obnovy památek a památkově hodnotných
objektů na území MPZ
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Ohrožení

1. Poměrně značný ekonomický potenciál
spojený s rozvojem cestovního ruchu
2. Aplikace moderních trendů v lázeňské péči
3. Větší pozornost věnovaná plošně
chráněné zástavbě MPZ (UNESCO)
4. Obnova zanedbaných území
5. Snaha o zásadní změnu postoje veřejnosti
k památkové péči
6. Zřízení dokumentačního a badatelského
centra lázeňského dědictví při Muzeu
lázeňství
7. Rozvoj prezentace města (UNESCO, lázeňství,
apod.)
8. Rozšířit nabídku turistických služeb ve městě,
rozšířit nabídku turistických služeb
v příměstských lokalitách, lázeňských lesích a
rozšířit nabídku kulturního vyžití
9. Edukativní činnost a práce s mládeží
10. Rozvoj balneologického ústavu
11. Rozvoj kongresové turistiky
12. Posilování spolupráce lázeňských měst
nominovaných v rámci nadnárodní sériové
nominace na Seznam UNESCO
13. Intenzivnější zapojení okolní krajiny do
obrazu města a lepší zpřístupnění lesních
promenád
14. Zvýšení zájmu zahraničních turistů o
přírodní a kulturní atraktivity v regionu
15. Zvýšení zaměstnanosti nejen v krajském
městě, ale i v celém regionu
16. Tvorba nového územního plánu (schválení
konec roku 2015)
17. Předpokládané dokončení revitalizace
Císařských lázní a s tím spojené otevření
Muzea lázeňství a stálé expozice historie
filmu a Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech

1. Konjunkturální citlivost lázeňství
(bezpečnostní rizika, způsob úhrady
lázeňské péče)
2. Přemíra kapitálu, který poškozuje
autenticitu historických objektů a integritu
území
3. Partikulární zájmy investorů na úkor
charakteru lázeňského prostředí
4. Nevhodné využívání objektů v MPZ, spojené
s kapacitně a architektonicky nevhodnými
novostavbami, přestavbami nebo i
demolicemi
5. Nevratné škody ve vybraných segmentech
nemovitého i movitého památkového fondu
při nedostatečném respektování odborných
vyjádření orgánů památkové péče
6. Nezájem o patřičnou památkovou ochranu
ze strany odpovědných orgánů
7. Úbytek obyvatel města
8. Negativní vztah k přechodně přítomnému
obyvatelstvu (cizinci)
9. Ekologická zátěž (nadměrná koncentrace
osob a dopravních prostředků, nadměrný
hluk, odpadky aj.)
10. Masový a krátkodobý transitní turismus
11. Tlak na využití chráněných ložisek
nerostných surovin v okolí města
12. Při ztrátě zájmu o lázeňské město hrozí
výrazný pokles počtu návštěvníků a tím i
negativní dopady na celý Karlovarský kraj

Souhrnná tabulka
Silné stránky
Příležitosti

Slabé stránky
Hrozby

16
17

20
12

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 památkové podstaty
MPZ Karlovy Vary, při využití strategických dokumentů Statutárního města Karlovy Vary. Na
základě těchto analýz jsou navrhovány konkrétní projekty pro stabilizaci a účinnou práci s památkově
chráněným územím MPZ.
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C. Rozbor stavu péče o lokalitu, přehled minulých etap
Programu regenerace MPZ Karlovy Vary
C.1. Stav péče o lokalitu před rokem 1989
V obraze města Karlovy Vary zcela dominuje velkorysá výstavba 19. století a počátku
20. století. Pro Karlovy Vary je tedy stěžejní architektura ve formách historizujících slohů a
secese. Kromě soustředěné kompaktní lázeňské zástavby v údolí jsou charakteristické i
honosné vilové čtvrtě. Celek dotvářejí parky a okolní lesoparky s řadou pozoruhodných
solitérních staveb (rozhledny, altány) a se sítí výletních cest. Karlovy Vary jsou typickými
lázněmi kosmopolitního charakteru co do stylu i co do atmosféry.
Stav péče o kulturní památky a lázeňské dědictví v Karlových Varech nebyl ale vždy
jednoduchý. Po roce 1945 došlo k všeobecnému odsunu německého obyvatelstva z území
Československa a k záboru jeho majetku. Po roce 1948 k tomu přistoupilo všeobecné
zestátnění vlastnictví v podmínkách totalitní společnosti. Zatímco jinde v pohraničí to vše
obvykle vedlo k úpadku a rozrušení urbanistické a obecně sídelní struktury, Karlovy Vary
představovaly potenciál příliš cenný i pro potřeby socialistického systému, který prosadil
všeobecnou dostupnost bezplatné lázeňské péče pro nejširší vrstvy. Nezanedbatelná byla též
role lázní pro získávání devizových prostředků od hostů z kapitalistických či rozvojových
zemí. Pokračovalo se tak v kontinuálním využívání existujících lázeňských kapacit.
V tehdejších podmínkách šlo především o exploataci dříve vytvořených hodnot, jejichž
životnost byla prodlužována jen nejnutnější údržbou. Díky tomu se v Karlových
Varech neprosadila nová investiční výstavba lázeňských provozů či ubytovacích kapacit.
Teprve v 70. a 80. letech 20. století se tento stav začal částečně měnit. Ovšem na
základě obecných představ o nevýznamnosti architektonické tvorby 2. poloviny 19. a počátku
20. století začalo docházet k degradaci a zhoubě charakteristické zástavby Karlových Varů.
Architektura historizujících slohů byla po léta označována jako architektura buržoazní,
falešná a lživá. Obecným přístupem a rysem doby byla snaha co nejvíce změnit a proměnit
stávající tvář města a městu tak vtisknout výrazně moderní ráz. Vzhledem k nedostatečné
údržbě stávajícího fondu byly objekty přivedeny až na samotnou mez únosnosti. To bylo
záminkou pro demolice, projektování a výstavbu „moderních“ novostaveb. Nová
architektonická tvorba vycházela programově ze základního principu neovlivnitelnosti svým
okolním prostředím. Ke skutečně razantnímu vstupu nových objektů do obrazu města došlo
ale naštěstí jen v případě hotelu Thermal a Vřídelní kolonády.34
V obou případech to bylo spojeno s likvidací části starší urbanistické struktury. Tyto
novostavby sice patří mezi nejkvalitnější architektonická díla své doby, ale současně
představují neobyčejně kontrastní zásah do architektonického obrazu i hmotové kompozice
města. Kromě toho byla integrita v minulosti narušena jen dílčími zásahy.

34

ZEMAN, Lubomír, Rekonstrukce architektonických památek 19. a 20. století v Karlových Varech. In:
příspěvek na konferenci o rekonstrukci historických památek a souborů v Liberci 1999; ZEMAN Lubomír,
Památková péče na Karlovarsku na konci tisíciletí- X. historický seminář Karla Nejdla 2000, sborník příspěvků,
Karlovy Vary 2001, s.67-71; KLSÁK, Jiří – ZEMAN, Lubomír, Možnosti památkového fondu Karlových Varů
ve 21. století. http://karlovarsko.sweb.cz/
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C.2. Stav péče o lokalitu po roce 1989
Demokratická revoluce na konci roku 1989 znamenala zásadní předpoklad nového
pozitivního vývoje. Okresní a městský aktiv památkové péče v Karlových Varech dne 21. 12.
1989 konstatoval, že stav památek v okrese Karlovy Vary je katastrofální a je nezbytně nutné
jej okamžitě řešit. Ve snaze o nápravu byly předloženy konkrétní návrhy na novou podobu
památkové péče v okrese. Vzniklo Občanské fórum ochránců památek Karlovarska, které se
přihlásilo k prohlášení Občanského fóra Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody
v Praze ze dne 15. 12. 1989. Hlavní problém byl spatřován na jedné straně v necitlivých
zásazích do památkově cenné části Karlových Varů a na druhé straně v procesu chátrání
starších objektů.
Občanské fórum vyslovilo řadu zcela konkrétních požadavků, mezi jinými i požadavek
na urychlené prohlášení navržené městské památkové zóny v Karlových Varech. V případě
Karlových Varů byla vznesena řada požadavků směřujících k ochraně jedinečných
památkových hodnot města (přehodnotit územní plán města, preferovat rekonstrukce starších
objektů před novou výstavbou, vracet lázeňský provoz do objektů, z nichž byl vymístěn,
rozšířit počet památkově chráněných objektů. Vznesen byl i požadavek, aby se při řešení
barevnosti fasád vycházelo z průzkumů, archivních podkladů, charakteru staveb i celkového
prostředí. Vysloveny byly i připomínky k obnově a záchraně jednotlivých objektů.
Nezapomnělo se ani na vybudování kabinetu architektury a lázeňství jako dokumentačního
centra, na expozici architektury, propagaci architektonického dědictví publikační formou,
pořádání sympózií. Pozornost byla věnována i praktickým otázkám (vybudování
kvalifikované stavební huti, vybudování koncepčního týmu, převedení informací o
památkovém fondu do počítačové podoby). Později následovala ještě další prohlášení,
obsahující mj. požadavek, aby se dále neprovádělo vnitřní sjednocování historických domů a
vybourávání interiérů za účelem sjednocení výšek podlah. S odstupem doby lze konstatovat,
že koncepční požadavky byly velmi propracované, fundované a moderní a při svém naplnění
by zajistily skutečně účinné fungování záchrany, ochrany a obnovy památkového bohatství.
V realitě 90. let 20. století se podařilo naplnit jen malou část koncepce, která proto zůstává
stále aktuální.
V roce 1992 byla vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb. vyhlášena pro celé
lázeňské i obchodně správní území města Karlových Varů městská památková zóna. Výkon
památkové péče na území MPZ je upraven zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v planém znění a výše citovanou vyhláškou.
Období po roce 1989 lze z hlediska zájmů památkové péče hodnotit rozporuplně. Na
jedné straně existují nezpochybnitelná pozitiva. Řadu památek se podařilo zachránit a citlivě
obnovit. Výrazný proces obnovy prodělala většina historických jader měst v České republice.
Obdobným příkladem je i MPZ Karlovy Vary.
Se všeobecným rozvojem a novým zájmem o lázeňské město Karlovy Vary nastal v 90.
letech 20. století nový stavební boom. Většina památek i památkově hodnotných objektů je
opravených, řada proluk ve městě již byla zastavěna. Proběhly i úpravy veřejného
prostranství, ulic, promenád, lesních cest apod. Na druhou stranu je ovšem tento stavební
boom pro památkové dědictví někdy i dosti tíživý. Vkládanému kapitálu je zde přisouzena
velmi rychlá návratnost. Maximálnímu zisku je podřízena téměř každá oprava lázeňského
objektu, domu či penzionu s požadavky na technické vybavení vysoké úrovně a maximální
komfort. Kvalita vnitřního vybavení jde ovšem někdy proti samotné památkové podstatě
objektu. A s tím se musí vypořádat příslušné orgány veřejné správy, které bdí nad ochranou
celého území.
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C.3. Program regenerace v letech 1992-1995, 1995-1996, 1997-2013
Město Karlovy Vary deklarovalo již od roku 1992 svůj zájem na zapojení do procesu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón tak, jak jej
přijala vláda České republiky na svém zasedání dne 25. března 1992. Pro rozvoj města
Karlovy Vary byla dne 24. září 1991 usnesením zastupitelstva města schválena "Vyhláška o
regulaci výstavby v Karlových Varech". Dále byl vypracován základní scénář regenerace
lázeňského města Karlovy Vary, který byl posléze dopracován do I. verze Programu
regenerace MPZ. V souladu s tímto základním dokumentem byly v průběhu následujících let
realizovány opravy a rekonstrukce některých objektů nacházejících se na území MPZ. V
dalších letech byl tento základní Program již jen aktualizován. Jeho úroveň však byla po léta
kritizována.
V roce 1995 zpracoval Odbor hlavního architekta a odbor kultury Úřadu města Karlovy
Vary aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny pro léta 1995-1996.
Proklamativně se zde zmiňuje katastrofální zchátralost zástavby města, zejména ve vnitřním
lázeňském území i neblahý nový vývoj: "Tlak komerčně využít centrum lázeňského města
vede ze strany investorů ke vzniku nenapravitelných škod v MPZ, ke ztrátě autenticity a
specifického výrazu Karlových Varů (zánik původní umělecko-řemeslné výbavy hodnotných
objektů, architektonických detailů, invaze obchodních dealerů se stavebními materiály
nevhodnými pro památkové objekty, přehnané objemové požadavky při vestavbách a
přestavbách, změnách funkčního využití objektů atd.)." Jinak ale nelze z celkově
neuspořádaného až chaotického textu, zaobírajícího se spíše tématikou územního plánování, s
tendenčním a více než subjektivním hodnocením dochované zástavby města, podobněji
sledovat ani postup samotného regeneračního procesu v MPZ Karlovy Vary.
Vzhledem k tomu, že město Karlovy Vary nedisponovalo žádnou závaznou územně
plánovací dokumentací sídelního útvaru, která by odpovídala v plném rozsahu
novelizovanému stavebnímu zákonu, rozhodla Rada města dne 25. ledna 1994 pořídit územní
plán sídelního útvaru. Odbor hlavního architekta Úřadu města Karlovy Vary zadal na základě
výběrového řízení zpracování územního plánu sídelního útvaru Karlovy Vary Institutu
regionálního a územního plánování s.r.o. Karlovy Vary. Územní plán byl posléze schválen
Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 14. října 1997. Bylo počítáno s rozvojem lázeňské
léčby s nárůstem lůžkové kapacity až do 10 000 lůžek. Funkční a prostorové využití ploch
města počítalo v čistě lázeňském území pouze s lázeňskými funkcemi, s vymístěním bytové
funkce mimo lázeňské území. Tím ale došlo, jak se dnes ukazuje, k nevhodnému umrtvení
života v lázeňské části města. K rozšíření ubytovacích kapacit měly být využity zejména dnes
nevyužívané objekty a proluky pro výstavbu objektů menších kapacit. Pro objekty větších
kapacit by měly být rovněž přednostně využity plochy v zastavěné části území. Regulační
podmínky pro výstavbu v území přestavbovém, rozvojovém nebo zvýšených nároků na
výstavbu, pokud tato území jsou součástí městské památkové zóny, měl stanovit orgán
územního plánování v souladu se stanoviskem orgánu památkové péče. Záměr vypracovat v
návaznosti na schválený územní plán města podrobný územní plán městské památkové zóny
nebyl uskutečněn, stejně nebyl realizován ani regulační plán MPZ.
Deklarovanými cíly Programu regenerace z let 1995-1996 byly následující okruhy rozvoje:
- rozvoj města směřovat především k posílení pozice Karlových Varů jako lázeňského,
kulturního, společenského a politického centra regionu
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- v oboru lázeňství zavést nové formy rehabilitačně rekreačního lázeňství a usilovat o
zvýšení využití potenciálu přírodních léčivých zdrojů, spolupracovat s
mezinárodními aktivitami v lázeňství a cestovním ruchu, podporovat investice do
lázeňství a cestovního ruchu
- podpořit podmínky pro hospodářskou prosperitu města a jeho obyvatel v oblasti
pracovního uplatnění, podnikatelských aktivit účastí zahraničního kapitálu,
mezinárodní obchodní spolupráce a efektivního spravování městského majetku
- upevňovat a rozvíjet tradice karlovarských kulturních akcí, sympozií, zhodnotit
kapacity stávajících kulturních zařízení, zúročit staletou kulturní tradici města
- respektovat kulturní a přírodní bohatství města, tradici města, genius loci.
Odstraňovat rozpory vzniklé z chybného pojetí výstavby a z přehodnocení názoru na
rozvoj města v minulosti.
V roce 1995 byl návrh oprav a rekonstrukcí na území MPZ Karlovy Vary následující:



























Městské divadlo - celková rekonstrukce
Zámecká kolonáda - celková rekonstrukce
Lázně I - přestavba na Kasino (neuskutečněno)
Lázně VI - celková rekonstrukce a přestavba (neuskutečněno, objekt byl zbourán)
Národní dům - celková rekonstrukce a přestavba (uskutečňuje se až v současnosti)
Spořitelna - celková rekonstrukce a přestavba (uskutečňuje se až v současnosti)
Kostel sv. Lukáše - výměna krovu (naštěstí nerealizováno)
Goethova vyhlídka - celková rekonstrukce a přestavba (nerealizováno)
LD Sevastopol, Horník - celková rekonstrukce
domy v Mariánskolázeňské ulici čp. 27 a 29 (částečně provedeno s vybouráním
interiéru)
Pošta - celková rekonstrukce
Richmond - celková rekonstrukce (realizováno s nevhodným navýšením a
zachováním historických interiérů pouze v přízemí)
dům Tři mouřeníni - celková rekonstrukce
Grandhotel Pupp - celková rekonstrukce
LS Bristol - oprava fasády
Tržní krámky (nerealizováno)
LD Wolker - celková rekonstrukce
Malé Versailles - celková rekonstrukce
Zámecká věž - celková rekonstrukce
pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla- celková rekonstrukce (realizuje se až v
současnosti)
Vila Becher - celková rekonstrukce
dům čp. 33 na Tržišti - celková rekonstrukce
bývalá mateřská škola na Vyhlídce - celková rekonstrukce a přestavba
dům Terminus čp. 256 na Divadelním náměstí- celková rekonstrukce (zbourán)
pěší zóna na třídě T. G. Masaryka
Sadová kolonáda - celková rekonstrukce
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Rozpis cílů regenerace
Seznam významných předpokládaných akcí pro roky 1995 – 1996 a výhled
Divadlo V. Nezvala – celková rekonstrukce
Zámecká kolonáda - celková rekonstrukce
Lázně I - celková rekonstrukce a přestavba
Lázně IV - celková rekonstrukce a přestavba
Národní dům - celková rekonstrukce a přestavba
Spořitelna - celková rekonstrukce a přestavba
Kostel sv. Lukáše – výměna krovu
Goethova vyhlídka - celková rekonstrukce a přístavba letního pavilonu
Sevastopol, Horník – celková rekonstrukce
Mariánskolázeňská 27, 29 - celková rekonstrukce
Pošta – dokončení rekonstrukce
Richmond - celková rekonstrukce
Tři mouřeníni - celková rekonstrukce, restaurátorská oprava fasády a střechy
GH Pupp - celková rekonstrukce
Bristol – oprava fasády
Tržní krámky - celková rekonstrukce
Wolker - celková rekonstrukce
Versailles - celková rekonstrukce
Zámecká věž – přestavba
Kostel sv. Petra a Pavla - celková rekonstrukce
Vila Becher - celková rekonstrukce
Tržiště 33 - celková rekonstrukce
MŠ Na vyhlídce - celková rekonstrukce a přestavba
Terminus, Divadelní 256 - celková rekonstrukce a přestavba
Pěší zóna T. G. Masaryka – přestavba
Sadová kolonáda - celková rekonstrukce
Pěší zóna II. etapa
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Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v období let 1994-1997

Objekty v majetku města

Předpokl.
realizace

Předpokl.

z toho

nákl. celk.

vlastník

1995

1996

230

14,1

70

M
M

Divadlo V. Nezvala

1994 - 97

Zámecká kolonáda

1995 – 97

40

1

15

Terminus

1995 – 97

80

-

30

Foerstrova 13

1995

0,8

8,8

-

Jízdárenská 2

1995

14,2

14,2

-

Moskevská 34

1995

10,279

8

2,279

M

Malé Versailes ( hist. park)

1996

2,44

-

2,44

M

Skalníkovy sady

1996 – 97

6,83

-

4,83

M

Divadelní lávka

1996

4

-

4

M

Pěší zóna TGM

1996

1

1

-

M

Sadová kolonáda

1996

9

-

9

Tržní krámky

1996 – 97

22

-

20

Celkem

420,549

Jiní majitelé

Předpokl.
realizace

Kostel sv. Lukáše

1995

Kostel sv. M. Magdaleny

1995

47,1

Předpokl.
nákl. celk.
0,3

M
M

z toho
1995
1996
0,3

-

0,2

0,2

-

1995

14,5

14,5

„U tří mouřenínů“

1995

12

12

-

37,5

35

2,5

1995 – 96

GH Pupp

1995 – 97

Celkem

600
664,5

M

157,549

Tržiště 31
Pošta

M

250
312

130
132,5

Údaje o návrzích akcí a čerpání finančních prostředků z Programu regenerace MPZ Karlovy
Vary pro další léta jsou bohužel značně torzální a chaotické. Lze tedy uvést pouze ve zkratce
následující údaje.
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Regenerace nemovitých kulturních památek v MPZ Karlovy Vary
v období let 1997 - 2013
Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v období let 1997 do 1999
Městské divadlo, celková obnova

příspěvek

2100 tis. Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v období let 2000 - 2002
Sadová kolonáda, celková obnova

příspěvek

1000 tis. Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v období let 2001 - 2002
Mlýnská kolonáda, obnova terasy

příspěvek

1000 tis. Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2003
škola čp.1117, obnova střechy a fasády

příspěvek 1 140 000,00 Kč

ústřední hřbitov, obnova hrobky Becherů

příspěvek 200 000,00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2004
Lázně III. obnova interiéru Dvořákova sálu

příspěvek 630 000,00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v období let 1998 - 2005
kostel sv. Lukáše, oprava střechy a fasády

příspěvek 200 000,00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v období v roce 2005
socha Leden z Mlýnské kolonády, restaurování
socha Září z Mlýnské kolonády, restaurování
socha sv. Bernarda z Clairvaux, restaurování
socha sv. Jana Nepomuckého Nábřeží osvobození
kostel sv. Lukáše, oprava střechy a fasády
Mlýnská kolonáda, repase výplní otvorů
Ev. kostel sv. Petra a Pavla, oprava střechy a fasády

příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek

40 110,00 Kč
34 230,00 Kč
46 300,00 Kč
54 700,00 Kč
541 905,00 Kč
272 755,00 Kč
400 000,00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2006
Mlýnská kolonáda - Zítkův pavilon, repase oken a dveří příspěvek 200 000,00 Kč
Zámecká věž obnova historického výtahu
příspěvek 1 000 000,00 Kč
Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2007
Socha Karla IV. Restaurování
Zítkův pavilon Mlýnské kolonády, repase oken
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příspěvek
příspěvek

378 950,00 Kč
351 050,00 Kč
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Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2008
Findlaterův chrámek, celková oprava
Mlýnská kolonáda, výmalba objektu

příspěvek
příspěvek

289 459,00 Kč
110 541, 00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2009
Mlýnská kolonáda, výmalba podhledu (stropu)

příspěvek

200 000,00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2010
Mlýnská kolonáda, výmalba podhledu (stropu)

příspěvek

400 000,00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2011
činžovní dům Mona Lisa, oprava a nátěr fasády
a výměna klempířských prvků objektu

příspěvek

200 000,00 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2012
Tržní kolonáda, I. etapa - obnova nátěrů

příspěvek
vráceno

117 771,00 Kč
82 228,44 Kč

Přehled akcí Programu regenerace MPZ Karlovy Vary v roce 2013
lázeňský dům Olympic - rekonstrukce balkónů I. etapa příspěvek 100.000,- Kč
Národní dům, restaurátorská obnova exteriérových maleb příspěvek 100.000,- Kč

Karlovy Vary, Městské divadlo, opona
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Přehled navrhovaných opatření u jednotlivých památek pro období let 2009-2015





















lázeňský dům Lázně V (Alžbětiny lázně) – celková obnova budovy
lázeňský dům Tři jehňátka - celková obnova budovy
Goethova rozhledna - celková obnova budovy
hrad – strážní hrádek Zámecká věž- obnova teras, sanace sklepů
Císařské lázně (Lázně I.) - celková obnova budovy
Muzeum – dům U Zlatého klíče – celková obnova budovy
lázeňský dům Continental - celková obnova budovy
Sloup se sousoším Nejsvětější trojice – obnova podnože sousoší
hotel Národní dům - celková obnova budovy
lázeňský dům Lázně III – obnova vnitřní části budovy
kostel sv. Máří Magdalény – statické zajištění stavby
pomník J. v. Goetha – restaurování, obnova okolí
lázeňský dům Paderewski - celková obnova budovy
lázeňský dům Vojenský ústav lázeňský – obnova vnitřní části budovy
Spořitelna - celková obnova budovy
pomník F. Schillera – oprava, doplnění chybějících částí
Mlýnská kolonáda – oprava narušených prvků
vila Margareta - celková obnova budovy
vila Liberty – obnova pláště budovy
kostel sv. Petra a Pavla – oprava pláště budovy

180 mil. Kč
40 mil. Kč
28 mil. Kč
8 mil. Kč
850 mil. Kč
42 mil. Kč
65 mil. Kč
0,5 mil. Kč
550 mil. Kč
250 mil. Kč
10 mil. Kč
2 mil. Kč
48 mil. Kč
220 mil. Kč
180 mil. Kč
1,8 mil. Kč
6,5 mil. Kč
45 mil. Kč
3 mil. Kč
2 mil. Kč

Přehled realizovaných opatření u jednotlivých památek pro období let 2009-2015





Becherova vila - celková obnova budovy
Lázeňská 1- celková obnova budovy
Pomník Ludwiga van Beethovena – oprava, doplnění
chybějících částí
kostel sv. Lukáše - celková obnova budovy

85 mil. Kč
65 mil. Kč
1,8 mil Kč
18 mil. Kč
2. 701,6 mil. Kč

Celkem

Připravované a realizované stavební akce pro období let 2013-2016











Revitalizace Císařských lázní, investiční transfer Karlovarskému kraji
investiční příspěvek na opravu Alžbětiných lázní
Městské divadlo - oprava střechy, výměna sedaček na 1. a 2. galerii
Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy
Revitalizace hřbitova v Drahovicích
Skalní masív Slovenská a Vřídelní ulice
Sanace opěrné zdi v ulici U Imperiálu
Sanace opěrné zdi na Goethově stezce
rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a ulice Svobody
rekonstrukce stezky Jeana de Carro
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Celkově se dá říci, že Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary má
ve městě dlouholetou a nepřerušenou tradici, zóna byla ve městě prohlášená ministerstvem
kultury vyhláškou č. 476/92 Sb. dne 10. září 1992. Území památkové zóny zahrnuje jak
nejcennější urbanistické celky města v lázeňském teritoriu a centru města, tak nejbližší část
okolních lázeňských lesů s četnými pěšinami, které vedou k památkám a historickým stavbám
zde ukrytým. V městské památkové zóně se snoubí pohled na budovy výjimečné svými
památkovými a architektonickými hodnotami v kontrastu s okolními lázeňskými lesy, které
celou oblast obklopují.
Do popředí se dostává motivační role programu – obnova a ochrana. Snahou
Programu regenerace městské památkové zóny je v prvé řadě zabránit chátrání staveb v jejím
území se nacházejících a zachránit nejen nejcennější nemovité kulturní památky v historickém
centru města, ale i celkový pocit lázeňského jádra města. Karlovy Vary jsou lázeňským
městem a tato funkce musí být i do budoucna dominantní a na první pohled zřejmá. Je nutné
též zajistit obnovu potřebné provozní a technické infrastruktury – snaha zajistit pro lázeňské
hosty dostatečné parkovací plochy ovšem za předpokladu, že automobilová doprava by měla
být i nadále vymezována mimo lázeňské území. Dále zajišťovat v zóně opravu pěších zón,
stezek, schodišť, opěrných zdí atd. Statutární město Karlovy Vary neopomíjí zachování určité
úrovně životního prostředí jádra města a nepodceňuje nutnost pečovat o veřejnou zeleň.
V rámci plnění programu dochází k pozitivním výsledkům v rozvoji obchodu a služeb,
zachování bydlení, oživování budov a veřejných prostranství, rozvoji kulturních a
společenských akcí. Zvýšila se též kvalita stavební a restaurátorské obnovy a nové
architektury. Možnými dopady díky působení programu ve městě jsou stabilizace a vznik
nových firem, vznik nových pracovních míst, rozvoj a vznik nových neziskových organizací,
růst participace občanů a rozvoj cestovního ruchu.
V Karlových Varech se v průběhu let podařila zrealizovat řada cenných akcí, které
sice neznamenaly absolutní záchranu památek, ale podařilo se tyto objekty nebo jejich části
zprovoznit a uvést do plnohodnotného užívání. Mezi nejvýznamnější akce za posledních
dvacet let lze vyjmenovat rekonstrukci Karlovarského městského divadla, Zámecké věže s
historickým výtahem, Mlýnské a Sadové kolonády a kostely nacházející se ve středu Městské
památkové zóny Karlovy Vary.
Z hlediska kulturního a společenského života města je jako společensky nejpřínosnější
akce dlouhodobě vnímána obnova slavné historické budovy městského divadla od arch.
Fellnera a Helmera z roku 1886. Celková obnova divadla probíhala od roku 1993 do roku
1999. Budova byla v havarijním stavu, začínalo se opravou střechy včetně soch v průčelí, na
kterou byla získána finanční podpora právě z Programu regenerace Městských památkových
zón. V interiéru se zachovaly původní uměleckořemeslné prvky (svítidla, baldachýny, křesla)
a technické prvky jevištní technologie, restaurována byla známá Klimtova opona. U akce
obnovy Zámecké věže a jejího Ohmannova historického výtahu jde o vynikající příklad
symbiózy staré architektury s novou moderní výtahovou technologií. Svezení obnoveným
Ohmannovým historickým výtahem odspodu v samém centru lázní z Lázeňské ulice nahoru
na Zámeckou věž je opravdovým zážitkem.
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C.4. Současný stav péče o lokalitu
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. Jako příklad lze
zmínit veskrze negativní hodnocení necitlivé stavby garážového domu u Sanatoria Imperial,
nebo výrazné odmítnutí megalomanské zástavby na Kostelním náměstí u chrámu sv. Maří
Magdalény.
Politické vedení města myšlenku dnes plně podporuje a koná řadu kroků, které směřují
k vytčenému cíli. Dokladem je přijatá funkce lídra celého nominačního procesu nadnárodní
sériové nominace Slavných lázní Evropy (Great Spas of Europe) na zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO. K zajištění tohoto cíle přispívá i vytvářením konkrétních
dílčích kroků, jako je nový Statut lázeňského místa (již schválený vládou ČR), 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) a
připravuje se nový územní plán (AF-City Plan spol. s r.o. Praha) - viz dále. 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, který snese srovnání 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 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 UDRŽENÍ 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).35
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
35

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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Karlovy Vary, Městský dům, bývalá radnice

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 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, 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 oblasti kvalifikovaný.
Pohled společnosti i obyvatel města Karlovy Vary na kulturní dědictví se postupně
mění, i když tato změna je pomalá a stojí nemalé úsilí. Všem těmto zmíněným potížím ovšem
nahrává i zanedbaný marketing památek, který spolu s popularizací kulturního dědictví a péče
o něj může výrazným způsobem změnit vztah společnosti k památkám a památkovým
hodnotám území.
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Karlovy Vary, Vila Becher

D. Koncepce a koncepční materiály, právní rámec zajištění cílů
Programu regenerace MPZ Karlovy Vary
Program regenerace městské památkové zóny 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.
D.1. Výběr z nejvýznamnějších dokumentů a projektů na území města
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 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.
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:
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„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 znovuobnovení
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.36
Projekt Thermae Europae
Thermae Europae byl tříletý projekt spolupráce evropských lázeňských měst, který trval
od 1.10. 2006 do 30.9. 2009. Jeho cílem bylo zhodnotit a chránit lázeňské dědictví a prosadit
kulturní význam lázeňských měst v Evropě. Účelem tohoto projektu bylo na jedné straně
poznat lázeňské kulturní dědictví na evropské úrovni, diskutovat a stanovit potřeby pro
zhodnocení a ochranu. Na druhé straně projekt prosazoval lázeňská města jako skutečně
dynamická kulturní centra schopná podporovat kulturní události na mezinárodní úrovni.
Tento systém má také napomáhat městům ve výměně jejich zkušeností a specifických znalostí
i do budoucna, aby si uvědomovala význam kulturního dědictví, jež musí chránit a metody,
kterými je toto možné dosáhnout. Aby bylo možné zrealizovat pole působnosti a výměnu
zkušeností na širší evropské úrovni, vytvořili partneři rozsáhlou síť zahrnující důležitá

36

Základní informace - Národní síť Zdravých měst ČR (www.nszm.cz)
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lázeňská města a organizace z jedenácti zemí Evropy. V rámci projektu probíhala
mezinárodní evropská sympozia a odborné mítinky. Jednotlivé sekce se zaměřily na
balneologii a léčebné lázeňství, cestovní ruch a jeho současné problémy a především na
kulturní a architektonické dědictví, ochranu lázeňské architektury a movitých kulturních
památek a také na muzejnictví. Kromě putovní výstavy, soutěží žáků mateřských a základních
škol byl vydáván mezinárodní časopis a na závěr souhrnná publikace.
Projekt Thermae Europae, který byl nadnárodním, mnohojazyčným a multikulturním
projektem, jehož úspěšným lídrem bylo město Karlovy Vary, přispěl významným dílem k
posílení vnímání lázeňských měst jako center evropského kulturního dědictví, ale též jako
míst s vhodným prostředím pro rozvoj kulturních a společenských aktivit mezinárodního
významu.
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.
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 umisťovány převážně do ploch obytných a lázeňských
smíšených. Současný vývoj tak mění původní koncepcí územního plánu předpokládaný trend,
že v plochách lázeňských smíšených dojde k postupnému přechodu z funkce bydlení na
lázeňství.
V dopravě se jedná o pokračování průtahu silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb v
západní části města, tedy o záměr, který byl založen už v předcházejícím období.
Celkově je možno konstatovat, že proběhnuvší dvacetiletí neznamenalo zásadní obrat v
urbanistickém vývoji Karlových Varů. 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 obraz města ovlivňují konkrétní nové stavby. V
Karlových Varech pro to existuje 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 dalšího
institutu územního plánování – regulačního plánu.37
V současné době se zpracovává nový územní plán Karlovy Vary (viz dále).

37 KOUBEK Pavel - JELÍNEK Jaroslav, Rozvoj vybraných statutárních měst Jihlava, Karlovy Vary a Mladá
Boleslav. In: Urbanismus a územní rozvoj, ročník XIV, číslo 1/2011.
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D.1.1. Dílčí studie a analýzy specifických problémů, významné stavební akce
V období let 2010-2012 se podařilo v kontextu programového prohlášení Rady města
realizovat následující významné stavební akce a vyřešit některé specifické problémy města.
Některé oblasti vyžadují strategická rozhodnutí a koncepční řešení, která vyžadují delší
časový úsek: 38
Architektura a památky
- systematicky práce na nominaci Karlových Varů, celého západočeského lázeňského
trojúhelníku, a dalších evropských lázeňských měst na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Karlovy Vary se staly lídrem evropských lázní v této iniciativě.
- zahájení práce na přípravě nového územního plánu města - v prosinci roku 2012 byl již
projednán koncept nového územního plánu
- důrazný postup proti problematickým stavebním záměrům poškozujícím ráz a podstatu
historické zástavby Karlových Varů
- úsilí o vyšší stupeň ochrany města, návrh vzniku památkové rezervace
- záchrana Rašelinového pavilonu (přípravy rašeliny) Císařských lázní (Lázní I)
- iniciativa změny legislativních předpisů upravujících umisťování a podobu reklamních
zařízení
Lázeňství a cestovní ruch
- masivní zapojení zástupců profesních sdružení na rozhodování města (členy pracovních
skupin, komisí a výborů)
- nový Statut lázeňského místa
- propagace a podpora Alžbětiných lázní, příprava opravy budovy
- nové zadání pro činnost Infocentra města, nový marketingový přístup
- těsnější spolupráce s Karlovarským krajem ve věci karlovarského letiště
- jednání s Karlovarským krajem o možném zapojení města do karlovarské nemocnice a
možnosti větší spolupráce mezi nemocnicí a odvětvím lázeňství
- vyhledávání sponzorů významných akcí (např. spoluúčast sponzorů při zahájení láz. sezóny)
- jednání o novém partnerství s izraelským městem Ejlat
Kultura
- stabilizace Karlovarského symfonického orchestru (KSO), nové vize dalšího fungování
orchestru,
- udržení podpory pro významné kulturní akce a festivaly
- rozšíření nabídky divadla o místní tvorbu s minimálními možnými náklady
- redefinování městské galerie, výstavní činnost i prezentace karlovarských tvůrců
- naplnění sezónního programu letního kina, které se po mnoha letech opět stalo vítanou
součástí programu MFF
- stabilizace provozu kina Čas
- podpora nekomerční filmové produkce v kině Drahomíra
- podpora místní divadelní tvorby
- hudební festivaly Beethovenovy dny a Dvořákův karlovarský podzim byly rozšířeny a
obohaceny
38

Bilance práce vedení města za prvních 10 měsíců, Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary,
21.9.2011 In: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=300&record=19524
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- naplnění letní sezóny mimořádně oblíbenými kolonádními koncerty
- rozšíření činnosti KSO - koncerty v Lokti, v letním kině, multižánrové koncerty
Revitalizace Staré Louky
Revitalizace promenádního prostoru části lázeňského území Tržiště - Stará louka
Rrevitalizace jednoho z nejvýznamnějších prostorů v lázeňské části města Karlových Varů,
ulice Stará louka, na levém břehu řeky Teplé mezi Mlýnskou kolonádou a hotelem Pupp,
Mariánská ul., Tržiště v části od Janského mostu k ulici Lázeňské a ulice Lázeňská probíhala
od října 2009 do dubna 2011. Revitalizace spočívala v celkovém architektonickém vyřešení
prostoru, včetně rekonstrukce komunikačních ploch, sadových úprav, promenádních ploch,
nového mobiliáře, vodotrysků v řece, infostánků, pítek, reklamních pylonů, veřejného a
slavnostního osvětlení. Z hlediska dopravního je zájmové území řešeno jako pěší zóna, dlažby
jsou provedeny v jedné úrovni bez zvýšených obrubníků, v kombinace žulových desek a
žulových kostek. Na Staré louce vycházel architektonický návrh z otevření prostoru a
umožnění lázeňských aktivit. Vznikl tak jeden široký prostor promenády s vytvořením dvou
alejových řad, které vytvářejí stín pro promenádu a pro kavárenské posezení pod kaštany.
Součástí stavby jsou taktéž lavičky, odpadkové koše, dva infokiosky a dvě pítka. Podél Staré
louky je v řece Teplé navrženo 8 skupin vodotrysků s nočním osvětlením.
ZŠ Dukelských hrdinů – venkovní úpravy a sportovní zázemí
Restaurátorské práce na kamenném oplocení a balustrádě Základní školy Dukelských
hrdinů navázaly na práce provedené na hlavní budově, které byly provedeny v roce 2003.
Venkovní úpravy představují celkovou opravu historické části čelního oplocení ZŠ včetně
oprav stávajících kamenných schodišť a balustrád. Součástí jsou též úpravy povrchu
příjezdové komunikace, přístupového chodníku vedoucího k budově školy včetně jejího
odvodnění a stávající zeleně přední části areálu. Předmětem restaurátorského zásahu bylo
kromě vlastních kamenných prvků oplocení i celková rekonstrukce původního plotu,
restaurování původních železných bran a branek a zejména kamenné balustrády se schodišti
před hlavním průčelím budovy. Restaurátorský zásah provedla společnost GEMA ART
GROUP, a.s., Praha 1 s velkou péčí a odborností. Realizováno za finanční spolupráce
s Karlovarským krajem.
Rekonstrukce ulic Drahomířina nábřeží a Mattoniho nábřeží
Předmětem projektu byla rekonstrukce ulic Drahomířina nábřeží a Mattoniho nábřeží,
které se nacházejí z části v MPZ a v navrhovaném ochranném pásmu nominovaného statku.
Stavba byla prováděna v letech 2009-2012.
Architektonicko - územní studie - Horní Drahovice - parkovací dům
Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby stávajícího povrchového
parkoviště a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s
návazností na komunikaci Polská a dále na ulici Lidická a okolní bytové a rodinné domy a
ubytovací kapacity. Objekt se již nachází mimo navrhované ochranné pásmo nominovaného
statku.
Karlovy Vary - Tuhnice, Moskevská a Šumavská ulice
Účelem zpracované studie je získání podkladu pro využití uvedeného prostoru ulic
Moskevská a Šumavská z hlediska funkčního, dopravního i technického a následných
rozhodnutí. Studie navazuje na zrekonstruovanou část Moskevské ulice (od ul. T.G.M. k nám.
Dr. Horákové).
Karlovy Vary místo pro setkání - filmová a kongresová turistika
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Pod tímto názvem se ukrývá projekt, jehož hlavním cílem je zhodnocení kulturních a
přírodních atraktivit na území Karlových Varů, ale i nalezení nových možností a způsobů
podpory a propagace cestovního ruchu a lázeňství v regionu.
Urbanistická studie Karlovy Vary - Rekreační území řeky Ohře
Cílem řešení studie je prověřit optimální možnosti využití pásu území navazující na tok
řeky Ohře v průběhu celého správního území města Karlových Varů. Jedná se především o
využití a úpravu zelených ploch k rekreačním účelům, případně ke službám na rekreační
funkci navazujícím. Součástí studie je i řešení dopravních vazeb.
Urbanistická studie využití území Rybáře - lokalita sv. Urban
Cílem studie bylo vypracování územně plánovacího podkladu z hlediska funkčního
využití lokality - parku kolem nově opraveného kostela sv. Urbana s přilehlou vyhlídkovou
terasou. Území navazuje na sousední bytovou zástavbu - bytové a rodinné domy na východní
straně a bývalé dětské hřiště. Na západě a severu je vymezeno ul. Sokolovskou, na jihu
navazuje na ulici Dolní Kamennou a kruhovou křižovatku u zimního stadionu.
Zastavovací studie Hálkův vrch
Objekty bytových domů jsou umístěny v lázeňské části Karlových Varů nad kostelem
sv. Máří Magdaleny. Okolní zástavba vně stavebních pozemků je nepravidelná a soustřeďuje
se do zástavby podél obslužných městských komunikací. Z hlediska funkčního je stávající
zástavba tvořena jak objekty bytovými, lázeňskými, tak objekty služeb a další občanské
vybavenosti.
Zástavba je ovšem značně naddimenzovaná a neodpovídá charakteru stávající zástavby
a celkovému lázeňskému prostředí. Proto je studie v současné době revidována a upravována.
Nový Územní plán Karlovy Vary
Na základě zadání územního plánu z roku 2009 vypracoval AF-CITYPLAN spol.
s r.o. Praha koncept územního plánu projednaný v prosinci 2012. Nový územní plán reaguje
na změněné podmínky oproti době pořízení platné dokumentace.
Soutěž o návrh urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary
Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování urbanistické koncepce území širšího
centra města Karlovy Vary. Impulzem k vyhlášení soutěže byly významné developerské
záměry pro dané území, které v případě realizace podstatně změní celý obraz širšího centra
města a jeho funkční - zejména dopravní - uspořádání. Celkem 13 návrhů řeší oblast od
Solivárny až po lanový most přes Ohři a mezi Sokolovskou a Moskevskou ulicí.
Datum konání soutěže: 30. 01. 2013 - 23. 04. 2013
Porota sice nevybrala jeden vítězný, ale udělila třem návrhům druhé místo a další dva ocenila.
Cílem zadavatele bylo dosažení zásadního pokroku při hledání nejlepšího řešení
urbanistické a dopravní koncepce území širšího centra města Karlovy Vary pro časový
horizont příštích 20 – 30 let. V rámci urbanistického řešení byl důraz kladen jak na funkční a
prostorové uspořádání a využití řešeného území, tak také na jeho dopravní koncepci. V rámci
této dopravní koncepce byl dále důraz kladen na koncepci dopravy veřejné. Předložené
návrhy se vesměs shodují na dvou nutných změnách v rušném středu města - a to na výstavbě
dopravního terminálu, který by sloučil obě autobusová nádraží u Městské tržnice a na nutnosti
zklidnění dopravy na Chebském mostě, který by měl sloužit spíše pro pěší nebo cyklisty.

69

Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024

TEXTOVÁ ČÁST

D.2. Právní rámec, legislativní předpisy a mezinárodní úmluvy upravující
oblast ochrany kulturního dědictví na území MPZ Karlovy Vary
Ochrana hmotného kulturního dědictví, kterým jsou především kulturní památky a
území s plošnou památkovou ochranou, je nezpochybnitelným veřejným zájmem. Ze strany
státu je tato ochrana deklarována příslušnými právními předpisy a vytvořením struktury
orgánů a organizací památkové péče, jejichž opatření a rozhodnutí mají zabezpečovat
ochranu, obnovu a zachování rozsáhlého fondu kulturních památek. V České republice je tato
péče založena na zákonných opatřeních, která mají dlouhou tradici. Na procesu péče o
kulturní památky, MPZ včetně území nominovaného k zápisu na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO se podílejí a budou podílet jak vlastníci památek a
dalších staveb a přilehlých pozemků, tak orgány veřejné správy v samostatné (samospráva) i
přenesené působnosti (státní správa) a příslušné odborné organizace státní památkové péče.
Z tohoto důvodu jsou mechanismy péče a projednávání jednotlivých stavebních záměrů
předmětem standardně vedených řízení orgánů státní správy.
S ohledem na charakter zástavby lázeňského města Karlovy Vary jako nominovaného
statku na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, na jehož
charakteristikách závisí částečně i využití jednotlivých staveb v plošné památkové ochraně,
uvádíme výběr nejvýznamnějších ustanovení z nejdůležitějších mezinárodních právních
předpisů, které se staly součástí českého právního řádu.

D.2.1. Mezinárodní úmluvy
Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (Haag, 14. 5. 1954) –
tzv. Haagská úmluva – a Protokol k ní (1954) / Convention for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict (the Haague Convention),
the Protocol to the Convention / Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé; Protocole a la Convention
V České republice č. 94/1958 Sb., účinnost od: 6. 3. 1958.
Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného
konfliktu z roku 1954 (Haag, 26. 3. 1999) / Second Protocol to the Haague Convention of
1954 for the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict / Deuxieme
Protocole relatif a la Convention de la Haye de 1954 pour
la protection des biens culturels en cas de conflit armé
V České republice č. 71/2007 Sb. m. s., účinnost od 8. 9. 2007.
Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu
vlastnictví kulturních statků (Paříž, 14. 11. 1970) / Convention on the Means of Prohibiting
and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership
of Cultural Property / Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
V České republice č. 15/1980 Sb., účinnost od 14. 5. 1977.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Paříž, 16. 11. 1972) /
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage /
/ Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
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V České republice č. 159/1991 Sb. m. s., účinnost od 15. 2. 1991.
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (Paříž, 17. 10. 2003) /
/ Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage /
/ Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
V České republice č. 39/2009 Sb. m. s., účinnost od 18. 5. 2009.
Úmluva o ochraně a zdůrazňování diverzity kulturních projevů
(Paříž, 20. 10. 2005) / Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of
Cultural Expressions / Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles
Česká republika není smluvní stranou, tou je Evropské společenství; jeho prostřednictvím se
úmluva na Českou republiku rovněž vztahuje.

D.2.2. Zákony a vyhlášky České republiky ze Sbírky zákonů
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Péče o historické, kulturní, estetické a architektonické hodnoty všech součástí MPZ Karlovy
Vary je založena především na aplikaci a ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
K zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči byla vydána i prováděcí Vyhláška č. 66/
1988 Sb., upravená vyhláškou č. 139 Ministerstva kultury ze dne 25. května 1999.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Kromě zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči a jeho prováděcí vyhlášky se při ochraně
dochovaných hodnot v Karlových Varech využívají i četná ustanovení zákona č. 114/1992,
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Území MPZ v Karlových Varech obsahuje vysoký podíl zeleně. Na lázeňskou část města
přímo navazují lesoparky a ochrana přírody a krajiny je sledována jako velmi důležitý faktor,
neboť lázeňská část města Karlovy Vary leží současně v rozsáhlém chráněném území, které
nese název Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Základní podmínky ochrany uvádí
zmíněný zákon. Toto území v současnosti tvoří turisticky cenné zázemí pro klienty lázní i
návštěvníky. Správa této oblasti má dvě pracoviště: v Karlových Varech a v Mariánských
Lázních.
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Lázeňské území města Karlovy Vary je předmětem zájmu Ministerstva zdravotnictví, do
jehož gesce přímo spadá ochrana přírodních léčivých zdrojů a lázní. Zájmy sledované tímto
resortem se velmi dobře doplňují s ochranným režimem, který vyplývá z cílů sledovaných
orgány státní památkové péče.
Tento zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům,
přírodních léčebných lázní a lázeňských míst. Zákon definuje co jsou přírodní léčivě zdroje,
zdroje minerální vody, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa. Dále se lázeňský zákon
zabývá pravidly pro hodnocení a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod, vydávání osvědčení o přírodních zdrojích a jeho formálními otázkami,
podrobnostmi k získání povolení k užívání zdrojů a jeho případnými změnami.
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Zákon rovněž zajišťuje, že odborný dohled nad využíváním a ochranou zdrojů může
vykonávat jen fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti vydaného
podle tohoto zákona. Taková osoba se nazývá balneotechnik. Odbornou způsobilost
balneotechnika se ověřuje zkouškou a osvědčení o odborné způsobilosti vydává ministerstvo
zdravotnictví.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah
hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další
podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních
léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých
zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě
přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní
(vyhláška o zdrojích a lázních)
Na výše komentovaný předpis přímo navazuje tato vyhláška.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění
Péče o součásti území se souborem historických budov s kurativní lázeňskou funkcí a
funkcemi souvisejícími a urbanistické vtahy mezi nimi, jakož i o stavby a urbanistické
poměry v nárazníkové zóně je upravena jednotlivými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění.
Prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu:
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na
využívání území
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Vyhláška Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader
měst za památkové zóny.
Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam
daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost města, historické vazby nemovitostí a
prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla.
Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany
památkových rezervací a památkových zón
Na základě zákona č. 20/1987o státní památkové péči a vyhlášky Ministerstva kultury ČR
ze dne 28. listopadu 2008, byl zpracován Plán ochrany MPZ Karlovy Vary (Ing. arch. Karel
Kuča, 30. září 2013). Způsob zabezpečení památkových hodnot stanovený Plánem ochrany
má za cíl zachování identifikovaných památkových kvalit území jako primárního zájmu státní
památkové péče.
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D.2.3. Významné národní strategické dokumenty
V minulosti vznikly a v současnosti vznikají další jednotlivé koncepce národní, nadregionální povahy,
programy a strategické materiály, které nastavují priority a příslušné směry rozvoje daných
jednotlivých rozvojových oblastí v rámci města a jeho územního obvodu.
Strategické obecné zásady Společenství
http://www.strukturalni-fondy.cz
Národní rozvojový plán
http://www.strukturalni-fondy.cz
Národní strategický referenční rámec
http://www.strukturalni-fondy.cz
Strategie udržitelného rozvoje ČR
http://www.env.cz
Strategie hospodářského růstu
http://www.businessinfo.cz
Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013
http://www.mmr.cz

D.2.4. Významné dokumenty na místní úrovni, městské vyhlášky
a usnesení zastupitelstva města, strategické plány a projekty
Územní plán města Karlovy Vary (Územní plán Karlovy Vary)
Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary
Město Karlovy Vary disponuje platným územním plánem. Schválilo jej zastupitelstvo
města dne 14. října 1997. V řadě bodů ovšem neodpovídá dnešní situaci a proto Město
Karlovy Vary přistoupilo k zajištění nového Územního plánu. Územní plán mj. stavěl také na
faktu, že četné plochy v území jádrového města nejsou dostatečně intenzívně využity
(proluky, možné rekonstrukce), čímž docházelo ke střetům mezi ochranou lázeňského
prostředí a stavební lobby.
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 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,
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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 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.
3. Regenerace Vřídelní kolonády
Je spojená s výše uvedeným projektem.
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
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 studii. 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.
8. Dolní nádraží
Na ploše současného Dolního nádraží ČD se předpokládá výstavba komerčního centra.
9. Varšavská ulice
Možná výstavba multifunkčního objektu. Náplň podzemního podlaží – veřejný parking, náplň
parteru – obchodní pasáž.

Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM)
Dokument má sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje města Karlovy Vary (viz kapitola 6. 5.).39

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (IRPÚ)
Analýza je zpracována prioritně pro území sídelní aglomerace Karlovy Vary a slouží k čerpání
dotací z více operačních programů EU pro období 2014 až 2020 (viz kapitoly E.1. a D.1.).

Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) ve znění pozd. předpisů.40
39

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary (SPURM)
Zákon č. 164/2001 Sb.

40
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Tento zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých
zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních
léčebných lázní a lázeňských míst.

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech
územního plánu města Karlovy Vary, se změnami a doplňky vyplývajícími
z obecně závazných vyhlášek města Karlovy Vary č. 1/2004 a č.13/2006 41
Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu města Karlovy Vary schváleného zastupitelstvem
města Karlovy Vary dne 14. října 1997 (dále jen "územní plán") a závazné části změn územního
plánu. Vyhláška stanovuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vymezuje veřejně
prospěšné stavby, biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability a upravuje hranici
vnitřního lázeňského území.
Vybraná ustanovení:
Čl. 9
Území lázeňství L
Území je určeno převážně pro lázeňství.
V tomto území je přípustné umisťovat: lázeňská zařízení všeho druhu obytné budovy byty služební a
majitelů zařízení kulturní a zdravotnická zařízení maloobchodu bez zvýšených nároků na dopravu
výběrová zařízení veřejného stravování zařízení služeb – sloužící pro obsluhu tohoto území sportovní
zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území.
V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat: zařízení vědy a výzkumu sloužící lázeňství ze
zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály
Čl. 11
Smíšené území lázeňství SI
Území je určeno pro lázeňství a bydlení.
V tomto území je přípustné umisťovat :
lázeňská zařízení všeho druhu obytné budovy kulturní, církevní a zdravotnická zařízení maloobchodu,
veřejného ubytování a stravování.
V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat :
zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území sportovní a sociální zařízení
sloužící pro obsluhu tohoto území zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství ze zábavních
zařízení pouze kasina a taneční sály
Čl. 33a
Zastavitelnost území a ploch
Z hlediska zastavitelnosti člení územní plán řešené území na
Území zastavitelná
Území nezastavitelná
Zastavitelná území jsou všechna polyfunkční území a monofunkční plochy s výjimkou ploch
nezastavitelných.
Nezastavitelné jsou monofunkční plochy:
zemědělsky využívané půdy, lesů, vod, zeleně
Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou staveb do 20 m2 zastavěné
plochy, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále staveb drah a na dráze, pozemních
komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav
vodních toků.
Čl. 41a
41

Tato vyhláška byla vyhlášena dne 10. února 2000 a nabývá účinnosti dnem 25. února 2000.
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Limity prostorového využití
Pro regulaci prostorového využití území se stanoví tyto limity prostorového využití území:
maximální procento zastavění pozemku
minimální procento ozelenění pozemku
koeficient podlažní plochy
koeficient obestavěného prostoru
maximální podlažnost
Maximální procento zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k
celkové ploše pozemku. Minimální procento ozelenění pozemku udává minimální procentní podíl
ploch zeleně k ploše pozemku. (V případech, kdy součet limitů maximálního procenta zastavění a
minimálního procenta ozelenění překračuje 100 %, se předpokládá možnost zřízení střešní zeleně).
Koeficient podlažní plochy vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše
pozemku. Koeficient obestavěného prostoru vyjadřuje maximální poměr obestavěného prostoru (m3)
k celkové ploše pozemku (m2). Maximální podlažnost udává maximální počet běžných nadzemních
podlaží objektu (vždy se připouští navíc podkroví v sedlové střeše, podkroví v mansardové střeše se
považuje za běžné nadzemní podlaží).
Pro účely stanovení a ověření maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění
pozemku, ostatní nezastavěnou část pozemku (např. zpevněné cesty a plochy, bazén, anglické dvorky
apod.)
Čl. 45
Změna hranice
V souladu s odstavcem 6 Statutu lázeňského místa Karlovy Vary ze dne 18.1.1956 upravuje Územní
plán města Karlovy Vary rozsah vnitřního lázeňského území vymezený pod písmenem a) v odstavci 4
tohoto statutu. Změnou a vyhlášením nového Statutu lázeňského místa Karlovy Vary v roce 2012 se
mění i dřívější rozsah a hranice chráněného lázeňského území (viz Statut lázeňského místa).

Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 9/2011, kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 42
Čl. 1
Veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána
(1) Reklama šířená mimo provozovnu komunikačními médii uvedenými v čl. 3 je zakázána na veřejně
přístupných místech ve vnitřním lázeňském území uvedeném příloze č. l k tomuto nařízení.
(2) Veřejně přístupným místem mimo provozovnu (dále jen „veřejně přístupné místo“) se pro účely
tohoto nařízení rozumí prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 2
Doba, v níž je reklama podle odstavce čl. 1 odst. 1 zakázána
Reklama uvedená v čl. l odst. 1 je zakázána v době od 0.00 hod. do 24.00 hod.
Čl. 3
Druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama šířena
Komunikačními médii, kterými nesmí být reklama šířena, jsou zejména:
a) plakáty,
b) letáky,
c) navštívenky,
d) vizitky,
které jsou nabízeny a rozdávány na veřejně přístupných místech ve vnitřním lázeňském území.

42

Vyhláška byla schválena dne 20.12.2011 a účinnost nabyla od 16.1.2012.
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Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 2/2012, k zajištění
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
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D.2.5. Dokumenty se vztahem k památkové péči
Koncepce památkové péče Karlovarského kraje 43
Pojetí Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji směřuje k tomu, aby byla pro
vlastníky i zájemce o ochranu památek užitečným rádcem, který by současně probouzel 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. Záměrem bylo vyzdvižení specifických hodnot, neboť oblast
Karlovarska dosud do značné míry stála stranou památkového výzkumu i péče. Karlovarský
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. Kromě historického vývoje a současného stavu
památkového fondu se Koncepce zabývá také genezí samotné ochrany památek. Velká
pozornost byla věnována sestavení přesného seznamu chráněných nemovitých kulturních
památek. V přehledu ohrožených památek byly vytipovány ty nejohroženější objekty. Sama
památková péče zatím nedostatečně podporovala systematický výzkum památkového fondu.
Teprve na plošném vyhodnocení celého památkového potenciálu by měla být založena
strategie výběru těch objektů, které skutečně představují hodnoty k ochraně.
Lze konstatovat, že některé stanovené směry se daří velmi úspěšně rozvíjet. 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. Aby byla zajištěna odborná objektivita návrhu, bylo
pro všechna tři města provedeno v roce 2006 podrobné památkové vyhodnocení zástavby
podle oborové metodiky.44 Památkové vyhodnocení zástavby se neomezilo pouze na stávající
chráněné území všech tří měst, tedy i Karlových Varů, ale zahrnulo i navazující plochy,
pokud vykazovaly památkové hodnoty. Provedené památkové vyhodnocení jednoznačně
prokázalo, že lázeňská jádra západočeských lázeňských měst vykazují mimořádnou míru
koncentrace památkových hodnot a nepochybně splňují kvalitativní požadavky pro případnou
nominaci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Záměr zviditelnit lázeňská města ve světovém měřítku podpořila vedle Karlovarského
kraje i vedení jednotlivých měst dopisem adresovaným Ministerstvu kultury a Národnímu
památkovému ústavu, v němž byla vyjádřena vůle uvedených subjektů usilovat o zápis na
Seznam světového dědictví UNESCO. Tento záměr byl ze strany Ministerstva kultury
i Národního památkového ústavu podpořen právě na základě aktuálního vyhodnocení
a zdůvodnění jednoznačných urbanistických a architektonických kvalit všech tří měst.
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
43

KUČA Karel – ZEMAN Lubomír, Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském
kraji, Karlovy Vary 2006
44
KUČA Karel – KUČOVÁ Věra, Principy památkového urbanismu, příloha časopisu Zprávy památkové péče,
ročník 60, 2000.
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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. V současné době se do Centra WHC v Paříži odeslal formulář 2B pro mezinárodní
nominaci "Slavné lázně Evropy", jejíž významnou součástí jsou i Karlovy Vary.
Statut lázeňského místa 45
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.
§ 1: Nařízení naplňuje lázeňský zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech.
§ 2: Nově je deﬁnováno vnitřní lázeňské území, bylo především rozšířeno na pohledové
horizonty údolí Teplé a zarovnáno v místě styku s obchodně-správním centrem města. Nově
se jeho součástí stává i část Hůrek (viz mapa).
§ 3: Ve vnitřním lázeňském území nelze povolit negativní ovlivňování prostředí, rušení
lázeňského režimu, poškozování stávajících hodnot území.
§ 4: Parkovací domy a zábavní zařízení podléhají posouzení vhodnosti. Zakázána je výstavba
garáží, zemědělských a průmyslových zařízení a také stavby hrozící poškodit prostředí místa
nebo zvyšující dopravní zátěž. Je nepřípustné snižovat výměru zeleně a nezpevněných ploch.
§ 5: Ve vnitřním lázeňském území je zakázáno používání hlučných technologií od 18:00 do
8:00, v neděli a svátky po celý den. Ve vymezeném centru lázeňské části se nesmí s výjimkou
Silvestra a Nového roku používat pyrotechnika.
§ 6: V kolonádách a předkolonádních prostorách nelze používat dopravní prostředky vyjma
kočárků a invalidních vozíků, je do nich zakázán vstup se zvířaty kromě služebních nebo
slepeckých psů. Zákazy budou vyznačeny graﬁckými tabulemi.
§ 7: Údržba komunikací ve vnitřním lázeňském území nepoužívá závadné látky.
§ 8: Ve vnitřním lázeňském území je zakázána obtěžující reklama zvuková, světelná i
letáková. Letáky a plakáty nesmí být umístěny nikde jinde než na pevných zařízeních a
stavbách pro reklamu. Je zakázáno krmit na veřejnosti zvířata a chovat hospodářská zvířata.
Město bude průběžně pracovat na harmonizaci vlastních předpisů, tj.obecně závazných
vyhlášek a nařízení statutárního města, se statutem, např. odstraňováním duplicit. To, co
upravuje statut, je nadbytečné zmiňovat ve vyhláškách a mělo by z nich jako z předpisu nižší
právní síly být odstraněno.
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

45

Statut lázeňského místa, http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=301
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Evropy. Ta se má pod patronací Evropské komise zařadit mezi úspěšně fungující Evropské
kulturní cesty.

CASUA s.r.o., Studie regulativů výstavby pro památkovou zónu města 46
Zpracovatelé ing. arch. O. Haman a spolupracovníci vypracovali 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). Podkladem byla metodika
MPR Praha, analytická dokumentace, fotodokumentace zejména panoramata, rozdělení
řešeného území na jednotlivé lokality. V zásadě je 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.
Jako plnohodnotná součást urbanistických hodnot se uvádí i kategorie terasových zahrad a
komponovaných zahrad vilových objektů.
Plán ochrany MPZ Karlovy Vary
V září 2013 byl připraven 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.47 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 však 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.
Nově připravený Program regenerace MPZ Karlovy Vary na Plán ochrany MPZ Karlovy
Vary plně navazuje a vychází z jeho závěrů.

46

Studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary, CASUA spol. s r.o., Ing. arch. Oleg
Haman, Ing. Aleš Poděbrad, Praha, 09. 2012
47
Plán ochrany městské památkové zóny Karlovy Vary , Ing. arch. Karel Kuča (spolupráce Mgr. Lubomír
Zeman), září 2013.
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Priority a cíle regenerace MPZ Karlovy Vary

E.1. STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA KARLOVY VARY
Program regenerace MPZ Karlovy Vary vychází ze Strategického plánu udržitelného
rozvoje Statutárního města Karlovy Vary (dále jen zkráceně SPURM). Strategický plán StrategieKV°, je klíčovým strategickým rozvojovým dokumentem pro období do roku 2020, který

představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v
rozvoji města a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení
žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění
změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Součástí
strategického plánu města je proto situační analýza, formulace rozvojové vize, cílů rozvoje,
vhodných strategií a opatření k dosažení těchto cílů, dále pak vlastní realizace a kontrola.
Existence strategického plánu může městu přinést mnohé výhody, přičemž za zmínku stojí
zejména jeho přispění v těchto oblastech:
 zajišťuje systematický a vyrovnaný rozvoj směřující k předem jasně pojmenovaným a
vytýčeným cílům
 umožňuje komplexní rozvoj eliminující zásadní konflikty v rozvoji jednotlivých
oblastí města (doprava, životní prostředí, sociální záležitosti, ekonomika apod.)
 stanovuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé priority v rozvoji města
 zohledňuje konkrétní problémy obyvatel města, podnikatelských subjektů,
neziskového sektoru a dalších organizací působících na území města a jeho funkčním
zázemí
 přispívá k mobilizaci vlastních zdrojů a umožňuje jejich efektivní využívání
 je nezbytnou podmínkou pro získávání finančních prostředků s Evropské unie a
posiluje schopnost města absorbovat externí finanční zdroje
 je nástrojem komunikace s veřejností
Rámcovou vizi města lze formulovat následovně - Karlovy Vary jsou:
 prosperujícím městem zdraví, pečujícím o světoznámé kulturní a historické dědictví, jsou
vstřícné a komunikativní vůči svým obyvatelům a vlídné a pohostinné vůči svým
návštěvníkům,
 atraktivním a příjemným místem pro život, poskytují zdravé životní a sociální prostředí a
vytvářejí
 podmínky pro volnočasové aktivity svých obyvatel,
 prosperujícím ekonomickým centrem regionu, mají konkurenceschopné výrobní obory a
poskytují vysoce kvalitní, znalostně náročné služby,
 staví svou image na lázeňství, cestovním ruchu a světoznámém kulturním a historickém
dědictví. Kladou důraz na pohostinnost, kultivují lidské zdroje ve službách a vytvářejí
atraktivní nabídku pro své návštěvníky,
 spravují obecní záležitosti s péčí řádného hospodáře, jsou vstřícné a komunikativní vůči svým
občanům a společně s nimi vytvářejí podmínky pro rozvoj města
Na rámcovou vizi města navazuje stejně obecně definovaný globální cíl pro střednědobý až
dlouhodobý horizont.
Globální cíl:
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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.
Při sestavování SPURM byl identifikován omezený počet tzv. prioritních oblastí rozvoje města.
Prioritní oblasti rozvoje města jsou charakteristické svou koncentrací na konkrétní rozvojovou oblast,
u níž lze jasně stanovit (a pokud to lze i kvantifikovat) výchozí stav a učinit strategické rozhodnutí
o žádoucím (pokud možno opět kvantifikovaném) cílovém stavu. Ze všech analyzovaných
rozvojových oblastí byl nejvyšší rozvojový potenciál, nejvyšší akcent ze strany veřejnosti a nejvyšší
předpoklad synergických účinků identifikován v následujících prioritních oblastech:
PO1 - Kvalita života obyvatel
PO2 - Místní ekonomika
PO3 - Lázeňství, cestovní ruch a související služby
PO4 - Správa města a veřejný život
Zpracováním dílčích analytických závěrů předchozích kapitol byly identifikovány rozvojové oblasti,
na které by měla být soustředěna pozornost při aktualizaci SPURM:
Prioritní oblast 1 - Kvalita života obyvatel
Město by mělo být atraktivním a příjemným místem pro život svých obyvatel.
Prioritní oblast 2 - Místní ekonomika
Město by mělo být prosperujícím ekonomickým centrem regionu.
Prioritní oblast 3 - Lázeňství a související služby
Město by mělo stavět svoji prosperitu na lázeňství a souvisejících službách.
Prioritní oblast 4 - Volný čas, rekreace a cestovní ruch
Město by mělo vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků.
Prioritní oblast 5 - Správa města a veřejný život
Město by mělo provádět správu s péčí řádného hospodáře a společně s lidmi.
Prioritní oblast 3 „Lázeňství, cestovní ruch a související služby“ zahrnuje vše, co souvisí s
lázeňským charakterem Karlových Varů a s jeho image jako historického a turisticky atraktivního
lázeňského města.
Strategický cíl: Zlepšit podmínky pro další rozvoj lázeňství a navazujících služeb ve městě a vytvářet
podmínky pro doprovodné volnočasové aktivity lázeňských hostů i návštěvníků města
Priorita 6: Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu
Specifický cíl 6.3: Dosáhnout toho, aby bylo vnitřní lázeňské území pro svoji unikátní
architektonickou hodnotu zapsáno na světové listině UNESCO
Opatření 6.3: Chránit urbanistické hodnoty vnitřního lázeňského území
Typické aktivity: Zachování a obnova kulturního dědictví města
Pasportizace památek a architektonicky hodnotných staveb města
Rekonstrukce památkových objektů
Rekonstrukce a revitalizace kolonád
Regulace stavební činnosti ve vnitřním lázeňském území
Specifický cíl 6.4: Šířit mezi obyvateli města i potenciálními návštěvníky pozitivní obraz Karlových
Varů jako jedinečného lázeňského města, vstřícného ke svým obyvatelům i návštěvníkům.
Typické aktivity: Zpracovat (aktualizovat) koncepci k systému propagace města - destinační
management
Propagace destinace vhodnými marketingovými nástroji, zejména na
potenciálně nových trzích (diverzifikace národnostního portfolia hostů)
Poskytování kvalitních informačních služeb návštěvníkům města
Realizace aktivit ve vztahu k občanům města za účelem zlepšení vnímání
pozici lázeňství pro život KV (prezentace, akce, soutěže, informovanost)
Aktivní spolupráce s profesními organizacemi
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Rozvoj elektronické prezentace města a jeho kulturně historických hodnot
Organizace kulturně společenských akcí k prezentaci města k příležitosti
700. výročí narození Karla IV. (1316 - 2016)
Přehled priorit a opatření
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V současné době se připravuje Akční plán na rok 2015, který bude obsahovat konkrétní projekty
v jednotlivých opatřeních.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ KARLOVY VARY
V novém programovém období (2014–2020) je v operačních programech Statutárního
města Karlovy Vary kladen důraz na přístupy, metody a směřování zdrojů, které jsou
promítnuty do všech veřejných politik a strategií, a to jak na národní úrovni, tak i na
regionální a místní úrovni. Tento přístup k rozvoji území zajišťuje Integrovaný plán rozvoje
území Karlovy Vary.48 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
Statutárního města Karlovy Vary, včetně všech jeho městských částí a celé sídelní aglomerace
Karlovy Vary.
Vize stanovená pro sídelní aglomeraci Karlovy Vary vyjadřuje základní představu pro
systematický rozvoj a směřování oblasti jako celku. Vize by měla být relativně krátká, snadno
zapamatovatelná, měla by být motivující, ambiciózní, ale realizovatelná v praxi. Představuje
dlouhodobý obraz o rozvoji a budoucnosti regionu, které má být naplněním strategie IPRÚ
dosaženo. K naplnění vize by mělo dojít ve střednědobém až dlouhodobém časovém rámci
(tj. vize nemusí být naplněna bezprostředně po ukončení realizace IPRÚ).
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
Na definovanou vizi IPRÚ Karlovy vary navazuje strategický cíl, konkretizovaný a faktický
popis požadovaného stavu, jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize.
Strategickým cílem pro karlovarskou aglomeraci je:
„Zlepšit ekonomickou situaci a kvalitu života obyvatel v regionu vytvářením podmínek pro
konkurenceschopné a atraktivní prostředí, rozvoj lidských zdrojů a udržitelnou mobilitu.“
Prioritní oblasti, specifické cíle
Strategický cíl bude naplňován prostřednictvím jednotlivých prioritních oblastí, v rámci
kterých jsou definovány konkrétní specifické cíle. Každá prioritní oblast může mít definováno
několik specifických cílů, k jejichž naplnění dojde po ukončení strategie. Prioritní oblasti a
cíle jsou navrženy s ohledem na identifikované problémy a respektují vytvořený strom
problémů.
Přehled prioritních oblastí IPRÚ Karlovy Vary:
Prioritní oblast A: Udržitelná doprava
Prioritní oblast B: Atraktivní prostředí pro konkurenceschopnost a udržitelnost
Prioritní oblast C: Kvalitní podmínky pro rozvoj lidských zdrojů
Jednotlivé specifické cíle jsou tvořeny tak, aby dodržovaly pravidlo SMART, tj. cíle musí být
konkrétní (specific), měřitelné (measurable), dosažitelné (achievable), zaměřené na dosažení
výsledků (result focused) a časově ohraničené (time-bound). K naplnění některých z těchto
48

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary, Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - Ing. Ivana Foldynová a
kolektiv, PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Ostrava 2014
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principů dojde až v implementační části dokumentu IPRÚ Karlovy Vary – zejména podmínky
měřitelnosti (nastavení indikátorů) a časového ohraničení (časový harmonogram plnění).
PO A: Udržitelná doprava


A1: Vybudovat integrovaný a inteligentní dopravní systém

Nedostatečná bezbariérovost a integrovanost veřejné hromadné dopravy;


A2: Vybudovat komplexní systém dopravy v klidu

Nedostatečná kapacita parkovacích míst ve městech;


A3: Zvýšit podíl udržitelných a ekologicky nenáročných forem dopravy na
dopravních výkonech

Zastaralý a ekologicky nešetrný vozový park veřejné hromadné dopravy;
Nedostatečná bezbariérovost a integrovanost veřejné hromadné dopravy;
Nedostatečná a územně nepropojená síť cyklostezek a cyklotras;


A4: Zlepšit dopravní dostupnost a napojenost území

Špatný technický stav dopravní infrastruktury;
Absence přímého železničního napojení na vysokorychlostní tratě a nedostatečné silniční
spojení s významnými centry (Praha/Plzeň);
Vysoká intenzita dopravy na hlavních silničních tazích a nedostatečné obchvatové řešení obcí
aglomerace;
PO B: Atraktivní prostředí pro konkurenceschopnost a udržitelnost


B1: Revitalizovat a chránit přírodní a historicko-kulturní ráz prostředí

Špatný technický stav některých kulturně-historických atraktivit pro využití v cestovním
ruchu; Nesystémová péče o veřejnou zeleň; částečně: Znečištěné ovzduší podél dopravních
tepen a z bodových zdrojů znečištění


B2: Zvýšit efektivitu fungování odpadového hospodářství

Nedostatečná úroveň třídění a recyklace komunálního odpadu;


B3: Zvýšit efektivitu nakládání s energiemi

Zastaralá a nedostatečně využívaná soustava centrálního zásobování tepelnou energií;


B4: Zlepšit hospodaření a nakládání s vodami

Nízký stupeň protipovodňových opatření v území;


B5: Zlepšit kvalitu ovzduší

Nízký stupeň protipovodňových opatření v území
Specifický cíl B1 Revitalizovat a chránit přírodní a historicko-kulturní ráz prostředí


Opatření B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví, historických objektů,
lázeňských kolonád a lázeňské infrastruktury
Cíle a zaměření typových projektů: Za účelem posílení atraktivity místního prostředí bude
kladen důraz na zachování hodnot kulturního a historického dědictví lázeňského regionu
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prostřednictvím obnovy a rekonstrukcí významných kulturních a historických památek. Dále
se jedná o zajištění komplexního řešení péče o památky a chráněné lázeňské infrastruktury
s cílem posílení ochrany, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví pro rozvoj regionu.
 Opatření B1.2 Systémová péče o zeleň
Cíle a zaměření typových projektů: Systematickým přístupem rozvíjet podmínky pro
údržbu a komplexní péči o veřejné prostranství a zeleně včetně regenerace významných ploch
veřejné zeleně. Podpora koordinace péče o zeleň a revitalizace funkčních ploch s provazbou
na výsadbu a péči o zelené pásy snižujících negativní projevy silniční dopravy.


Opatření B1.3 Ochrana cenných oblastí a management chráněných území (péče o
cenná stanoviště, vzácné druhy, významné krajinné prvky, posílení biodiverzity)
Cíle a zaměření typových projektů: Zajištění komplexní péče a ochrany o jednotlivé
významné krajinné prvky včetně dosadby původních druhů dřevin a odstraňování druhů
dřevin nežádoucích (především invazních). Zajišťování péče o zvláště chráněná území
(ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000 a péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a
tvorby těchto biotopů.
STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA
KARLOVY VARY - „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“ 49
Priorita 3 - Příznivé podmínky pro život ve městě

Priorita 6 - Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

49

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary, Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí, Ekotoxa s.r.o., Brno, červen 2014.
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E.2. Cíle a strategický postup regenerace MPZ Karlovy Vary
Památková hodnota historického jádra města zvýrazněná jeho vyhlášením „Městskou
památkovou zónou“ je nesmírně cennou devizou jedinečnosti prostředí města s bohatou
historickou tradicí a jeho růstem v průběhu 19. století i překotným rozvojem v druhé polovině
20. století. Ochrana památek základní urbanistické struktury území MPZ, které dávají městu
jeho neopakovatelnost a dokladují historické souvislosti a tradice, není jen v zájmu orgánů
státní památkové péče. 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.
Z hlediska památkového ochrany je cílem regenerace MPZ:
 pokračovat v cílevědomé obnově objektů lázeňského dědictví a ostatní historické
zástavby v MPZ
 zastavit chátrání historické zástavby v MPZ a její znehodnocování nevhodnými
úpravami
 zastavit záměrnou devastaci domů a objektů v MPZ s cílem jejich pozdější demolice a
výstavby větších objektů na místě odstraněných objektů
 najít novou obecně přijatelnou filosofii pro využití, ochranu a udržitelný rozvoj
památkového fondu města a zvýšit obecné povědomí o nutnosti památkové péče a
zájem o památky
 obnova a trvalé zachování MPZ jako přirozeného centra města Karlovy Vary
 znovu navrátit obytnou funkci do historického jádra MPZ Karlovy Vary
 věnovat zvýšenou pozornost hodnotným souborům zástavby na ulicích, které leží za
hranicemi MPZ (viz výkresová část)
 rekonstruovat a udržovat všechna veřejná prostranství v MPZ (komunikace, náměstí,
parky, zahrady a dvory)
 dosažení vysoké estetické kvality MPZ při obnově stavebních objektů a veřejných
prostor, ale i při zlepšování a dotváření prostředí (zeleň, vodní prvky, městský mobiliář
apod.).
 udržovat a prohlubovat veřejné vědomí o hodnotách historického dědictví Karlových
Varů – uvnitř (obyvatelé města) i navenek lokality (návštěvníci města).
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 zviditelňovat historické dědictví Karlových Varů jako živoucí a funkční soubor
památek, který prosperuje na základě statutu městské památkové zóny (rezervace) a
souvisejících oblastí (památková zóna, ochranná pásma), dvou národních kulturních
památek, jako nominovaného statku Světového dědictví UNESCO.
 dokončit úpravu hranic městské památkové zóny a povýšení nejhodnotnější části
městské památkové zóny na městskou památkovou rezervaci
Povýšení ohodnocení kvality území historického jádra jako krok na Seznam UNESCO
 zpracování detailní pasportizace staveb v hodnotném území
 povýšení ohodnocení kvality území historického jádra města Karlovy Vary z památkové
zóny na památkovou rezervaci
 vypracování nezbytné dokumentace a Plánu ochrany na území rozšířené památkové
zóny a památkové rezervace
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Současné vymezení chráněného území MPZ Karlovy Vary není optimální, a to po
převážné části obvodu. Na základě památkového vyhodnocení a odborných revizí,
prováděných v letech 2006–2011 ing. arch. Karlem Kučou a Mgr. Lubomírem Zemanem byl
v lednu 2012 předložen Ministerstvu kultury návrh Národního památkového ústavu na nové
vymezení památkové zóny.
Na východě by mělo být do památkové zóny zahrnuto zastavěné území na východní
straně ulice Na vyhlídce mezi dosavadní hranicí (ulice Na Vyhlídce a Pražská silnice) a
okrajem lesoparků. Provedené památkové vyhodnocení prokázalo, že zástavba po východní
straně ulice vykazuje stejnou (resp. i vyšší) památkovou hodnotu jako zástavba po její západní
straně (v památkové zóně). Architektonicky cenné objekty se nacházejí i v nevelké obytné
čtvrti kolem Tyršovy ulice, ač zde byly některé objekty přestavěny či doplněny novostavbami.
Velmi závažným důvodem pro začlenění celého tohoto území je skutečnost, že se zásadně
pohledově uplatňuje ve všech ikonických panoramatických pohledech ze západní strany
karlovarského údolí. K začlenění do chráněného území bylo navrženo i přilehlé pásmo
lesoparků kolem Tří křížů a Ottovy výšiny, které tvoří nedílnou součást historického
funkčního organismu lázeňského území a spoluvytváří neodmyslitelný krajinný rámec města.
Na odvrácené straně Ottovy výšiny jde dále o městský a židovský hřbitov (chráněné jako
kulturní památka). Důvodem je jak umělecká a architektonická hodnota staveb a některých
hrobek, tak nedílné spojení s celým kulturním a historickým millieu lázeňského města.
Na západě se sice část navazujících lesoparků již v chráněném území nalézá, i zde se
však navrhuje rozšíření, které zahrnuje významné objekty rozhledny Diana, Chopinovy chaty
a Ecce Homo, Findlaterova altánu či vyhlídky Karla IV., stejně jako lesopark mezi
Křižíkovou ulicí a městskou čtvrtí Tuhnice. Na severozápadě prochází stávající hranice
památkové zóny Jízdárenskou ulicí, takže urbanisticky nelogicky rozděluje ucelenou strukturu
bloků činžovních domů na pomezí Karlových Varů a Tuhnic. Navržená změna zahrnuje
jednak doplnění zbývajících památkově hodnotných bloků činžovních domů včetně objektu
Střelnice, jednak zahrnutí celé tuhnické vilové čtvrtě s přilehlými bytovými domy z období 2.
světové války. Tato čtvrť je urbanisticky i architektonicky zcela intaktní a velmi kvalitní,
vytvořená převážně podle návrhů předních, v Karlových Varech činných architektů. Na
severovýchodě je navrženo rozšíření MPZ o pruh území mezi Vítěznou ulicí a nemocnicí.
Jihovýchodní strana Vítězné ulice s převážně velmi kvalitní historizující a secesní činžovní
zástavbou velkoměstského charakteru tvoří nedílnou urbanistickou součást celého
urbanistického útvaru Čertova ostrova. Drobná zástavba podél Ondříčkovy ulice ji vhodně
hmotově doplňuje.
Urbanisticky i architektonicky velmi kvalitním a intaktním územím je rovněž vilová
čtvrť na pomezí centrální části Karlových Varů a městské čtvrti Drahovice, jižně od
nemocnice a východně nad Bezručovou ulicí, s centrem na Palackého náměstí. Dominují zde
stavby z 1. třetiny 20. století, od secese přes tradicionální tvorbu 20. let až po vynikající a
v rámci města téměř ojedinělý příklad funkcionalistické architektury. Celek doplnily v 50.
letech 20. století tradicionálně chápané bytové domy. K rozšíření se navrhuje střední a
západní část čtvrti, až po ulici 5. května (obě strany). Východní část čtvrti je od 70. let 20.
století i v současnosti rozrušována nevhodnými novostavbami, proto se k zahrnutí do
chráněného území nenavrhuje.
Jako další krok zpracoval Národní památkový ústav na základě návrhu ing. arch. Karla
Kuči v prosinci 2012 návrh na prohlášení části území městské památkové zóny za
památkovou rezervaci. Památková rezervace by měla zahrnout celou lázeňskou část města v
údolí Teplé. Památková zóna (Karlovy Vary – Tuhnice – Drahovice) se omezí na obchodněadministrativní a rezidenční části města.
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Slovní popis navrhované hranice památkové rezervace Karlovy Vary
Hranice památkové rezervace začíná na severním cípu parcely p.č. 2748 a dále
pokračuje po severovýchodní hraně parcely p.č. 2748, st.p.č. 2772, p.č. 2773, p.č. 2943, dále
přechází ulici Bezručovu z bodu styku p.č. 2943 a p.č. 2736 do bodu styku p.č. 2736 a p.č.
2880 a pokračuje po východní hraně parcely p.č. 2736, po severovýchodní hraně p.č. 2940,
p.č. 2942, 3012, 2979/2, 3025, jde podél hřbitova po p.č 3046, 3047, 3044, přechází p.č.3100,
lomí se po p.č. 3103 k jihu až k cestě Hřbitovní p.č. 3012, stáčí se po ní východně po
hranicích p.č. 3012 a 3104/193, kolmo přechází cestu p.č. 3012 a jižním směrem jde po pěšině
p.č. 3140, přechází Turgeněvovu pěšinu p.č. 604 a jde po ní na západ až k p.č. 607, pokračuje
po hranicích p.č. 607, 581, 583, 499, 554/1, 550, 551, 545, 544, 455, lomí se k jihu po p.č.
442, 444, 443, šikmo přetíná ulici Nad Vyhlídkou na severní cíp p.č. 348 a jižním směrem
pokračuje po p.č. 349, 350, 393, 394, 395/1, tuto parcelu u cípu p.č. 435/2 přechází na
severozápadní roh 433/5 a pokračuje východně po p.č. 433/5, 433/11, 3279, 3275, 3274,
3269, 3268, 3262, 3255/1, 3248, 3242 a 3240. Zde hranice šikmo přechází ulici Pražská č.p.
434 na severní roh p.č. 3257 a pokračuje po hranicích p.č. 3257, přes Beethovenovu stezku
p.č. 639 a dál po 667/1, 801, lomí se po Mickiewiczově stezce p.č. 816/1 na jih, tu kolmo
přechází na východní roh p.č. 836 a jde na sever po p.č. 816/1 k řece Teplé p.č. 230/1.
Pokračuje po pravém břehu řeky a u objektu Toscana ji přechází, jde po hranici p.č. 844 a
přechází silnici Karlovy Vary - Březová (ul. Slovenská) po p.č. 787. Dále hranice pokračuje
na sever přes cíp a po p.č. 843 a v blízkosti cípu nedotčené vnitřní parcely p.č. 842/1
(souřadnice bodu v JTSK -849680,8; -1012941,2) šikmo přechází p.č.781/1 a vede
severozápadním směrem po Odpolední pěšině (vnitřní kresba p.č.781/1, přes bod -849910,6; 1012694,4) k Chopinově chatě a kapli Ecce Homo, odtud pokračuje na sever Findlaterovou
pěšinou na rozcestí pěšin (-849912,4; -1012409,6), stáčí se západně okolo rozhledny Diany k
chatě Přátelství a dál po Ruselově cestě vede k chatě Lesní pobožnost, obchází pomníček a
pokračuje po pěšině na sever, kde se napojuje na Sovovu stezku p.č.. 1122. Z této křižovatky
hranice rezervace pokračuje na západ po Sovově stezce po jižní hraně p.č. 1122 do bodu styku
p.č. 1122 a p.č. 3321. Dále hranice překračuje stezku z bodu styku p.č. 1122 a p.č. 3321 do
bodu styku p.č. 1122, p.č. 1022 a p.č. 3320. Pokračuje po p.č. 3320, překračuje Nerudovu
stezku p.č.1762 a stáčí se na sever po Rohanově stezce p.č. 1803. Dále hranice pokračuje po
severní hraně p.č. 1798, p.č. 1785, po západní hraně parcely p.č. 1947. Poté překračuje ulici
Svahová na p.č. 1895/1 ze západního bodu styku p.č. 1947 a p.č. 1895/1 do západního bodu
styku p.č 1895/1 a p.č. 1926 a pokračuje dále po severozápadní hraně parcely p.č. 1895/1.
Poté hranice překračuje ulici Krále Jiřího ze severního bodu styku p.č. 1895/1 a p.č. 1623/2
přes p.č. 1623/2, 1623/1 a 1623/4 a pokračuje po severní hraně parcely p.č. 1623/4, dále
pokračuje po západní hraně parcely p.č. 2093/1 a po její vnitřní hraně, po st.p.č. 208, po p.č.
2084/1, p.č. 2069, západní hraně st.p.č. 2071, st.p.č. 2070 a přechází ulici T.G. Masaryka p.č.
2074 z bodu styku parcel p.č. 2070 a p.č. 2074 na bod styku parcel p.č. 2074, st.p.č. 2286/1 a
p.č. 2289/1. Dále pokračuje hranice po jihozápadní hraně parcely p.č. 2289/1, p.č. 2437,
překračuje ulici Nábřeží Osvobození přes p.č. 2291 a řeku Teplou po vnitřní hraně p.č. 230/2
a pokračuje z bodu styku parcel p.č. 230/2 a p.č. 2747/3, po severní hraně p.č. 2747/3, p.č.
2748 až do jejího nejsevernějšího cípu, kde se uzavírá.
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Pro zápis na Seznam světového dědictví se jako jádrové území navrhuje celé území
budoucí městské památkové rezervace Karlovy Vary (a v jejím rámci i celé vnitřní lázeňské
území a 1. ochranné pásmo lázeňských minerálních zdrojů).
Pro nominované chráněné území je nezbytné vyhlásit ještě ochranné pásmo, tzv.
nárazníkovou zónu (Buffer zone). Nárazníková zóna světové památky bude tvořena
kombinací následujících území:
• vnější lázeňské území (celé)
• památková zóna Karlovy Vary – Tuhnice – Drahovice (celá; přesahuje vně vnějšího
lázeňského území jen na severozápadě)
• 2. ochranné pásmo lázeňských minerálních zdrojů (převážná část, vyjma
jihovýchodního výběžku směrem k Olšovým Vratům; přesahuje vně vnějšího lázeňského
území na severovýchodě).
Nárazníková zóna tedy zahrnuje jednak mladší městské čtvrtě podél pravého břehu
Ohře, jednak lesoparky na svazích údolí Teplé (pokud nejsou součástí jádrového území) a
navazující vrcholové partie. Tímto vymezením je zajištěna dostatečná ochrana jádrového
území. Mapy jádrového území i nárazníkové zóny jsou zařazeny v Přílohách.

E.3. Etapizace regenerace
Etapizace regenerace budov je patrná z přehledné tabulky zpracované pro jednotlivé
památkově chráněné domy. 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: 50










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

50

Podtržené objekty jsou nemovitými kulturními památkami, modře označené objekty a areály leží mimo
současné hranice MPZ, nacházejí se však v území navrhovaného rozšíření MPZ.
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E.4. Nástin projektů regenerace MPZ Karlovy Vary 2014-2024
Neodkladná záchrana ohrožených objektů a souborů:
 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)
 výletní restaurant Hubertusburg, U tří křížů čp. 655
 dům Metropole, Pod Jelením skokem čp. 362
 Stáčírna a zasilatelství minerálních vod, Horova čp. 1361
 dům Meran, Pod Jelením skokem čp. 462
 dům Walter Scott, Pod Jelením skokem čp. 399
 dům Gogol, Pod Jelením skokem čp. 400
 dům Sophie, Mariánskolázeňská čp. 302
 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
 dům Zámek Ambras, Hálkův vrch čp. 225
 dům Hálkův vrch čp. 236
 dům Vřídelní čp. 80
 dům Vřídelní čp. 81
 vila Tirol, Na Vyhlídce čp. 886
 Goethova vyhlídka, Gogolova cesta čp. 244 (se zřízením muzea F. Fellnera a H. Helmera
a jejich staveb v Karlových Varech)
 chrámek Dorothey Kuronské, Dorotheiny nivy
 bývalá tělocvična, Kolmá ulice čp. 835
 dům Petřín čp. 679
 historická kuželna u Vily Rosa, p.p.č. 1306, ulice Na Vyhlídce
Nedokončené dlouho rozpracované rekonstrukce a opravy:
 Mlýnská kolonáda, terasy a Zítkův pavilón
 Hotel Olympic Palace, Zámecký vrch čp. 618
 dům Dalibor (Zlatý kanón), Stará Louka čp. 326
 Národní dům, T.G. Masaryka čp. 1088
 dům Kolmá čp. 750
 dům Na Vyhlídce čp. 454
Objekty v rekonstrukci:
 Městská spořitelna, Divadelní náměstí čp. 243
 Hotel Kučera (Bursa), Stará Louka čp. 375
 dům Savoyen (Královna anglická), Stará Louka čp. 327
 Vila Pupp, Jarní čp. 1235
 pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, Krále Jiřího čp. 1039
 vyhlídka Karla IV.
 Stará pražská silnice
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Objekty, kde je rekonstrukce v přípravě:
 Císařské lázně (Lázně I), Mariánskolázeňská čp. 306
 Alžbětiny lázně (Lázně V), Smetanovy sady čp. 1145
 Lázeňský dům Rubín, Vřídelní čp. 83
 Městské divadlo, Nová Louka čp. 22
 Karlovarské muzeum (bývalé okresní hejtmanství), Nová Louka čp. 578/23
 dům Zlatý jelen, Luční vrch čp. 358
 fara pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla, Krále Jiřího čp. 1040
 Střední odborné učiliště, Ondřejská čp. 1122
 Moravská ulice s Kostelním náměstím (zadláždění)
 Kolmá ulice (zadláždění)
 Sadová třída (zadláždění a celková úprava)
Revitalizace objektů a jejich zhodnocení:
 Zítkův pavilón Mlýnské kolonády, Mlýnské nábřeží
 Lázně III (Kurhaus), Mlýnské nábřeží čp. 507
 Zámecká věž, zpřístupnění gotického suterénu a podzemí paláce Karla IV. s
vybudováním Skalní promenády
Opravy a obnovy fasád:
 obnova fasád chrámu sv. Maří Magdalény (+ statické zajištění)
 dům Continental, Tržiště čp. 378
 dům Princ Evžen, Sadová třída čp. 844
 zájezdní hostinec U města Lvova, Libušina čp. 527
 Vila Johannes (Nestel), Na Vyhlídce čp. 1080
 dům Kolmá čp. 824
 dům Kolmá čp. 814
 dům Kolmá čp. 852
 dům Kolmá čp. 943
 dům Kolmá čp. 771
 dům Kolmá čp. 160
 dům Raisova čp. 1114
 dům Raisova čp. 1123
 dům Raisova čp. 1133
 dům Raisova čp. 1136
 dům Raisova čp. 1124
 dům Petřín čp. 1132
 dům Rosenkranz, Petřín čp. 692
 dům Petřín čp. 1298
 dům Petřín čp. 914
 dům Petřín čp. 558
 dům Hynaisova čp. 685
 dům Stadt Mexico, Petřín čp. 712
 dům Petřín čp. 681
 dům Moravská čp. 187
 dům Moravská čp. 200
 dům Moravská čp. 205
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dům Libušina čp. 442
dům Libušina čp. 444
dům Libušina čp. 615
dům Libušina čp. 686
dům Vyšehradská čp. 684
dům Vyšehradská čp. 680
dům Vyšehradská čp. 717
dům Vyšehradská čp. 718
dům Vyšehradská čp. 702
Nebozízek čp. 664
Nebozízek čp. 781
dům Tylova čp. 268
dům Tylova čp. 1126
dům Paříž, Západní čp. 1134
Hotel Pasáž, T.G. Masaryka čp. 941
dům Merkur, Vítězná čp. 1026, 1025, 1045, 1058
dům Bulharská čp. 885
dům Barcelona, Foersterova čp. 1340

Objekty vyžadující transformaci průčelí (tvrdé omítky, obklady soklů, nevhodná úprava
fasád a barevnost, nevhodná okna apod.):
 výpravní stanice lanové dráhy na Vrch přátelství s vyhlídkou Diana, Mariánská čp. 1218
 dům Zámecký vrch čp. 423
 Galerie umění, Goethova stezka čp. 1215
 Vila Leopoldum (Eichhausen), Na Vyhlídce čp. 1030
 domy v ulici na Petříně čp. 687, 706, 726, 872
 vila na Petříně čp. 1165
 Nebozízek čp. 657
 dům Slovenská čp. 602
 Nebozízek čp. 658
 vila Moskevská čp. 1046 (parter)
Objekty navrhované k celkové úpravě:
 dům Zlatá koruna a Strauss, Stará Louka čp. 348
 Restaurant Bar blau, Nová Louka st.p. č. 937/3, 1062
 prodejna potravin JIP, Na Vyhlídce čp. 2025
Doporučená zástavba proluk:
 na místě domu Bílý lev, Tržiště st.p.č. 222/4 (stavba hmotové repliky)
 na místě domu Pod Jelením skokem čp. 483 (stavba hmotové repliky) se záchranou
klasicistní terasové zahrady
 na místě domu Koblenz, Zámecký vrch čp. 424 (stavba hmotové repliky)
 na místě domů v ulici Luční vrch (pův. čp. 356 a 357), stavby hmotových replik
 ulice Kolmá, st.p.č. 231, 231/1
 na místě židovského špitálu v ulici Libušina, st.p.č. 158/1(restituce hmoty)

100

Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024

TEXTOVÁ ČÁST

Obnova vnějších prostranství (veřejná prostranství, zeleň, komunikace, drobná
architektura, informační systémy, technická infrastruktura, veřejné osvětlení ap.):
 vyhlídková cesta Goethova stezka a obnova lávky u Rašelinového pavilonu 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)
 Luční vrch, část ulice za domem Zlatá koruna
 Luční vrch, terasová zahrada před ředitelstvím Muzea Karlovy Vary, st.p.č. 1083
 opěrná zeď pod kostelem sv. Maří Magdalény
 Kolmá ulice, objekt trafostanice st.p.č. 9 a přilehlý pozemek p.p.č. 7
 obnova terasových zahrad za domy v ulici Stará Louka a Zámecký vrch
 prostor bývalého zahradnictví v ulici Na Vyhlídce
 revitalizace Horního nádraží
 revitalizace Dolního nádraží
Vize:
 obnova sochy Poutníka v lázeňských lesích
 úprava prostoru před Poštovním dvorem s vybudováním drobného zahradního bludiště a
čínského pavilonku
 obnova sousoší císaře Františka Josefa I.
 postavení sochy karlovarského starosty Eduarda Knolla
 sousoší architektů F. Fellnera a H. Helmera
 sousoší bratří Puppů u Grandhotelu Pupp
 vybudování Muzea lázeňství v Císařských lázních
 vybudování expozice filmu a MFF v Karlových Varech
 vybudování Muzea architektury a stavebních řemesel města Karlovy Vary v budově
stáčírny minerálních vod v Horově ulici čp. 1361
 obnovení lanovky Slovenská ulice – Imperiál
 dostavba lanovky na Vyhlídku Tři kříže
 zpřístupnit suterénní prostory původního hradu pod Zámeckou věží a Zámeckým vrchem
Oživení MPZ
 Open air galerie – fotografie významných osobností, které např. navštívili festival
 Open air galerie – fotografie lázeňských měst, které jsou součástí nadnárodní nominace
na zápis na seznam světového přírodního dědictví UNESCO
 zprovoznění horních pater Mlýnské kolonády – využití jako galerie se stálou expozicí
kopií obrazů W. Gausse s lázeňskou tématikou
 oživení „Císařských slavností“ s průvodem císaře a krále Karla IV. ve velkorysém
reprezentačním provedení
 oživení lázeňského centra pomocí "Oživlých příběhů" z historie města i významných
návštěvníků Karlových Varů
 Národní oslava 700. výročí narození Karla IV. (výstava a zpřístupnění prostor spjatých s
osobou Karla IV. v Karlových Varech, vybudování středověké zahrady) - 2016
 využití moderní technologie – holografie (trojrozměrné obrazy) promítané historické
osobnosti spjaté s Karlovými Vary – kolonády, muzeum, Císařské lázně aj.
 založení letního operního (operetního, muzikálového) festivalu
101

Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024

TEXTOVÁ ČÁST

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)
 vyhlídková cesta Goethova stezka a obnova lávky u Rašelinového pavilonu 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
 Open air galerie – fotografie významných osobností, které např. navštívili festival
 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
 oslava 700. výročí narození Karla IV. (výstava a zpřístupnění prostor spjatých s osobou
Karla IV. v Karlových Varech, vybudování středověké zahrady)
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Informovanost a osvěta:
Statutární město Karlovy Vary bude všemožně podporovat prezentaci, propagaci a
osvětu týkající se památkového bohatství města, jeho záchrany a obnovy. Jedním z kroků k
tomuto cíli může být připojení k jednotnému systému Cest kulturního dědictví Karlovarského
kraje, které představuje památkové bohatství kraje v nejširší druhové a slohové škále nejširší
veřejnosti i zahraničním návštěvníkům kraje. Město Karlovy Vary bude rovněž podporovat
iniciativu jednotlivců, neziskových organizací soustředěnou na propagační a informační
produkty zaměřené na památkové kulturní dědictví.
Mimořádně důležitou součástí osvětového působení je zacílení propagace na mládež
základních a středních škol. Kromě účelových tiskovin, publikací či digitálních výstupů bude
proto město Karlovy Vary koordinovat metodické působení na úseku kultury, památkové péče
a školství, bude usilovat o zařazení problematiky památkového dědictví a jeho ochrany do
výuky základních a středních škol (do hodin dějepisu nebo občanské výchovy nebo výtvarné
výchovy na základní škole; do hodin dějepisu nebo základů společenských věd nebo estetické
výchovy na střední škole) s tím, že se bude podílet na zajištění prezentace této problematiky.
Bude zároveň podporovat zřízení specializovaných vzdělávacích akcí zaměřených na různé
potřeby oboru památkové péče, zejména pokud jde o speciální řemeslnické profese,
restaurátorské specializace i profesionální management kulturních památek.
Velkou a takřka klíčovou roli v osvětě, hraje vydávání publikací o kulturním dědictví,
ať již specializované pro odbornou veřejnost, tak i pro laickou širokou veřejnost. V této
oblasti se již podařilo realizovat řadu vydání zajímavých a kvalitních děl. Důležitým aspektem
je spolupráce s vydavateli (Promenáda), odbornými pracovišti (Muzeum Karlovy Vary,
Národní památkový ústav, Galerie umění Karlovy Vary) i občanskými sdruženími, které se na
této osvětě podílejí - Klub přátel města Karlovy Vary, Klub Za krásné Karlovarsko). Na
široké propagaci kulturního dědictví Karlových Varů je nadále nutno intenzivně pracovat. S
informační a osvětovou činností souvisí i činnost výstavní či pořádání konferencí, které by
měly být vzhledem ke světovému renomé Karlových Varů mezinárodní.
Město Karlovy Vary bude dále pokračovat v rozvíjení spolupráce s vlastníky
nejvýznamnějších kulturních památek i dalšími subjekty (např. Národní památkový ústav),
které se aktivně podílejí na ochraně a obnově památek, rozvoji cestovního ruchu, ve výměně
informací, ale i v realizaci konkrétních společných projektů (vydávání propagačních
materiálů, organizování putovních výstav apod.).
Velkoplošná prezentace kulturních hodnot města Karlovy Vary
 nástěnná malba karlovarských námětů (např. W. Gauseho) na volné štíty domů
(urychleně, než budou plochy pronajaty soukromými subjekty)
- dům Heluán, Tržiště čp. 387
- Vřídelní ulice čp. 137
- dům Jiskra, Mariánskolázeňská ulice čp. 301
- Ondřejská ulice čp. 108/11
- dům Kolmá čp. 160
Propagace zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO
 na příjezdových komunikacích do města
 ve městě na sloupech veřejného osvětlení
 v tištěných materiálech, v titulcích propagačních šotů a filmů
 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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Příklad velkoplošné reklamy (francouzské lázně Bourboule) a reklamního poutače (Briancon)
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E.5. Nástroje realizace - regulativa, zdroje financování
E.5.1. Nástroje realizace Programu regenerace
Úloha vlastníků
Vlastník je povinen podle stavebního zákona pečovat své o nemovitosti a podle zákona
památkového pečovat o kulturní památky ve svém vlastnictví - povinnosti vyplývající
z legislativy
Úloha města a úloha státní správy
Příslušné odbory Magistrátu města, které jsou pověřeny výkonem státní správy na úsecích
stavebního řádu a památkové péče, dozírají na stav nemovitostí na svém území - na základě
stavebního zákona stavební úřad a dle zákona o památkové péči oddělení památkové péče.
Zachování hodnot MPZ je úlohou města i v rámci samostatné působnosti a to především
prostřednictvím územního plánování a rozpočtové politiky města. Město si ale může vytvářet
vlastní pobídkovou politiku k obnově objektů na území MPZ.
Pobídková politika města
Návrhy jsou zacíleny k dosahování co nejvyšších efektů při stejném objemu veřejných
výdajů. Perspektivním nástrojem pro město by mohl být také Fond na obnovu MPZ.
Městské informační a dokumentační centrum
Součástí městské samosprávy by mělo být i městské informační a dokumentační centrum,
které by soustřeďovalo dosavadní programy regenerace MPZ, územně plánovací
dokumentaci, stavebně historické průzkumy, zaměření objektů, projekty a studie, publikace a
archivní dokumenty nebo jejich kopie o kulturních hodnotách a regeneraci území MPZ města
Karlovy Vary, v propojení s vědeckou Krajskou knihovnou. Centrum by se v budoucnu
mohlo stát zárodkem Centra dokumentace lázeňského dědictví, základnou získávání a šíření
fundovaných odborných informací o historii a kulturních hodnotách lázeňského dědictví
nejenom v Karlových Varech, ale i v celé Evropě, ve vazbě na karlovarské a západočeské
lázeňství. Centrum by vedle vlastního výzkumu mohlo zajišťovat i badatelnu a průvodcovské
služby (pro začátek by se mohla začít tvořit databáze již zpracovaných materiálů).
Občanská iniciativa
Podněcování účasti veřejnosti ze strany města ke zlepšování parteru veřejných prostranství ve
městě a postupně k vyhledávání akcí regenerace. Participace veřejnosti je žádoucí v procesu
projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace, rozvojových projektů nebo změn
využití objektů a při posuzování vlivů těchto projektů na životní prostředí (součástí tohoto
posuzování má být i posuzování vlivů na kulturní památky a městskou památkovou zónu).
Úloha státu
Péči a ochranu kulturního dědictví ze strany státu zajišťuje Ministerstvo kultury a příslušné
orgány státní správy. Jejich kompetence a povinnosti jsou dány legislativními předpisy,
zejména zákonem o státní památkové péči. Stát, resp. ministerstvo kultury, využívá k
záchraně a podpoře obnovy kulturních památek dotační politiku, resp, soubor dotačních
programů speciálně zacílených na jednotlivé segmenty kulturního dědictví. Pro zachování
hodnot městských památkových zón byl koncipován Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón České republiky vyhlášený usnesením
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vlády č. 209/1992. Dle tohoto usnesení spolupůsobí při ochraně MPR a MPZ zejména tyto
orgány státní správy:
Ministerstvo kultury
- zachování a společenské uplatnění kulturních památek
- dohled nad obnovou a využíváním kulturních památek
- kompenzační náhrady za prokazatelnou újmu práv vlastníka
- stimulační příspěvky na obnovu kulturních památek podle různých dotačních titulů, zejména
ze státní finanční podpory Programu regenerace MPR a MPZ
Další formy podpory:
- program záchrany architektonického dědictví
- program podpory záchranných archeologických výzkumů
- program podpory památek UNESCO
- podpora umělecké, výstavní a muzejní činnosti
- odborná pomoc a podpora památkových ústavů, ústavů archeologické
památkové péče, muzeí a Archeologického ústavu Akademie věd ČR
vlastníkům.
Ministerstvo pro místní rozvoj
- územní plánování a stavební řád
- dohled nad novou výstavbou, obnovou a využitím staveb
- podpora bydlení a obnovy bytového fondu
- podpora cestovního ruchu
- programy podpory malého a středního podnikání ve spolupráci s MPO
(program Regenerace)
- podpora regionálního rozvoje
- odborná pomoc Ústavu územního rozvoje v Brně,
- nové plánovací období EU 2014 – 2020
- Fond soudržnosti.
Ministerstvo životního prostředí
- kompenzace škod na životním prostředí
- podpora uchování přírodních hodnot, čistoty půdy, vody a ovzduší
- podpora úspor primárních zdrojů a přechodu na obnovitelné zdroje energie
- poskytování podpor ze Státního fondu životního prostředí
- odborná pomoc Českého ekologického ústavu
- Operační program Infrastruktura (spolu s Ministerstvem dopravy).
Karlovarský kraj
- Koncepce památkové péče Karlovarského kraje.
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E.5.2. Obecná regulativa a limity
Závazná regulativa a limity
Vyhláška MK č. 476 o vyhlášení MPZ Karlovy Vary z roku 1992
Podle Výnosu vyhlášky požívá MPZ Karlovy Vary zvýšenou ochranu historického
urbanistického celku a dokladů lidské činnosti. Jde o historicky nejvýznamnější a nejlépe
dochovaný urbanistický soubor lázeňského města v České republice, který ve své bohaté
prostorové skladbě zahrnuje vynikající soubory lázeňské architektury, lázeňských i
činžovních domů, hotelů a penzionů, památníků i drobných plastik, dokládajících jeho
historický stavební vývoj od středověku až po vysoce hodnotná díla architektury 20. století.
Má být zajištěna potřebná péče k zachování, obnově a prezentaci, aby jako organická součást
životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám.
Předmětem ochrany je celý urbanistický soubor uvnitř hranic vymezených tímto výnosem,
včetně prostorů a jejich ohraničení, kudy je vedena hranice.
Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří
zejména význam daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa,
historické vazby nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla, stanoví Vyhláška tyto
podmínky:
a) programy rozvoje měst se zpracovávají na základě stavebně historických
průzkumů území i jednotlivých objektů,
b) při přípravě programů rozvoje města a při pořizování územně plánovací
dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny,
c) využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým
možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny,
d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně
historického a restaurátorského průzkumu,
e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné
neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova.
Základní regulativa
Pro ochranu kulturního dědictví v MPZ se platí tyto podmínky:
a) je nutné chránit historický půdorys a jemu odpovídající prostorovou a hmotovou skladbu,
městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné
plochy a podzemní prostory,
b) hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech,
c) vybrané kulturní památky uvedené v přílohách
d) vybrané památkově hodnotné stavby uvedené v přílohách
e) ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí MPZ, u kterých z hlediska zájmů
státní památkové péče lze závažné, podstatně měnící úpravy provádět pouze po dohodě s
orgány státní památkové péče,
f) veřejnou zeleň
Speciální regulativa
Pro stavební činnost se stanoví tyto podmínky:
a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musejí být řešeny
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a prováděny se zřetelem na trvalé zabezpečení jejich existence, hmotné podstaty, k jejich
přiměřenému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí,
b) úpravy terénní i sadové, dopravní stavby, vodohospodářské, energetické i podzemní
a inženýrské sítě musejí být prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů a území,
c) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát
architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich
objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými
prostředky,
d) všechny úpravy městských prostorů, zejména úpravy fasád, povrchů komunikací, veřejné
osvětlení i reklamní zařízení musí být v souladu s historickým prostředím zóny,
e) stavebně technické práce musejí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení hlavních
historických prostorů, památkových souborů a objektů, zároveň s uváženým
odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby,
f) při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na zabezpečení
technického stavu památkových objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním
do doby, než bude přikročeno k jejich obnově,
g) při plánování údržby a investic na obnovu města musí být věnována prvořadá pozornost
ochraně památkových objektů, dbáno, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů a kulturním i
ekonomickým ztrátám zanedbáním jejich řádné údržby.

Prostorová regulace – zásady prostorového uspořádání území
Zásady ochrany prostorového uspořádání území MPZ Karlovy Vary vycházejí obecně z
požadavků památkové ochrany dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů a navazují na schválenou Studii regulativů výstavby pro památkovou
zónu města Karlovy Vary, CASUA s.r.o. a Plán ochrany MPZ Karlovy (viz výše).
Obecná opatření k zabezpečení ochrany dochované historické urbanistické struktury 51
Základním cílem Programu regenerace MPZ Karlovy Vary je zajistit ochranu dochovaných
částí historické urbanistické struktury. Pro naplňování tohoto cíle byla specifikována
následující obecná opatření:
1) Zachovat půdorysný i panoramatický obraz města a stávající dochovanou historickou
urbanisticko-architektonickou strukturu MPZ Karlovy Vary včetně zeleného prstence
lázeňských lesů zasahujících do řešeného území. Historická půdorysná struktura, daná
půdorysnými liniemi urbanistických bloků a urbanistických prostorů (náměstí, ulice včetně
parků, vodních toků apod.) je základní památkovou hodnotou památkové zóny a proto nesmí
být měněna, a to ani, pokud jde o detailní průběh stavebních čar; zejména nejsou přípustné
posuny stavebních čar či vyrovnávání jejich historicky vzniklých nepravidelností či ústupků.
2) V místech, kde byla historická půdorysná struktura narušena novodobými zásahy od
poloviny 20. století, je třeba směřovat k její obnově, což se týká i případů, kdy v řadové
zástavbě vznikla novostavba ustoupená za historickou stavební čáru.
3) Dochovaná historická parcelace intravilánu, tedy hustota, směr, tvar, příčné dělení parcel
v rámci urbanistického bloku, je rovněž důležitou složkou památkové hodnoty území a proto
nesmí být měněna. Zejména proto není žádoucí scelování nebo dělení parcel.
4) Pokud byla historická parcelace urbanistických bloků narušena, je žádoucí směřovat k její
obnově, a to při použití oddělovacích prvků, které jsou pro město charakteristické (dělící
zídky, ploty aj.).
51

Plán ochrany MPZ Karlovy Vary, Ing. arch. Karel Kuča, září 2013.
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5) Historická půdorysná skladba zástavby, tedy umístění (poloha) jednotlivých staveb ve
vztahu k jejich parcele jako celku, dále ve vztahu k sousedním stavbám (pravidelnost řazení,
vzájemné rozestupy) a ve vztahu k veřejné komunikaci či prostoru (orientace staveb), která
zahrnuje rovněž charakter uspořádání parcely co do skladby jednotlivých staveb a také míru
zastavěnosti parcely, je také důležitou složkou památkové hodnoty území a proto nesmí být
měněna. Zástavba nesmí být neúměrně zahušťována, a to platí též o přístavbách ve dvorních
částech parcel. Za přiměřený se přitom považuje takový stupeň zastavění plochy, který
odpovídá průměrné historické zastavěnosti příslušného domovního bloku nebo (tam, kde
bloky neexistují) několika sousedních parcel.
6) Historické kompoziční osy a průhledy, stejně jako pohledové uplatnění urbanistických a
krajinných dominant, tvoří jednu z nejdůležitějších složek identity města a proto musí být
respektováno, což platí jak o intravilánu, tak pro pohledy z extravilánu. Pokud byly tyto
charakteristiky v minulosti potlačeny (například též nevhodně situovanou vzrostlou zelení), je
žádoucí jejich obnova.
7) Historická hmotová skladba zástavby, která zahrnuje zejména počet podlaží (a jejich
absolutní výšku) a tvar, sklon a orientaci střech, jak se vyvinula do poloviny 20. století,
zásadním způsobem podmiňuje charakter urbanistických prostorů a je pro jejich vnímání
rozhodující. Právě tato charakteristika dává charakteristické znaky celému území památkové
zóny, a proto nesmí být měněna. Změny podlažnosti staveb lze povolovat jen výjimečné,
pokud nejde o potlačení mladších rušivých zásahů. Nástavba patra (pater) zásadně není
přípustná u architektonicky cenných a historicky významných staveb (specifikace v Plánu
ochrany MPZ Karlovy Vary), a to i tehdy, jsou-li obklopeny mladšími vyššími stavbami.
8) V domovních řadách, kde je zástavba z hlediska podlažnosti nejednotná, lze po zvážení
připustit nástavbu patra, ovšem pouze u staveb, které nejsou architektonicky cenné nebo
historicky významné. Zvýšení je přípustné jen tehdy, nedojde-li k převýšení stávající výškové
úrovně sousedních staveb nebo výšky v okolí obvyklé. Převýšena by neměla být ani výška
korunní římsy, a současně ani výška hřebene žádné ze sousedních staveb. Zvýšením stavby
nesmí dojít k narušení pohledového uplatnění urbanistických dominant, a to ani při pohledech
z míst v těsné blízkosti určité dominanty.
9) Využívání podkroví architektonicky cenných a historicky významných staveb pro jakékoli
účely, které vyžadují vestavby nových konstrukcí, zásahy do historických konstrukcí a
podobně, jsou obecně nežádoucí jak z hlediska ochrany historických konstrukcí, tak
z hlediska ochrany architektonického obrazu chráněného území. Podobné zásahy se vždy
projeví ve střešní krajině novotvary vikýřů, střešních oken, zapuštěných teras aj. Případné
záměry půdních vestaveb je nutno vždy posuzovat individuálně, s ohledem na památkovou
hodnotu krovu a pohledovou exponovanost střešních ploch jak z urbanistických prostorů, tak
tradičních vyhlídkových míst. Přípustné jsou jen takové zásahy, které se nebudou uplatňovat
pohledově rušivě a nebudou znamenat narušení či zničení autentických historických
krovových konstrukcí. Totéž platí o případných půdních vestavbách ve stavbách ostatních
kategorií.
10) Vznik nových dominant včetně dominant lokálních (v rámci náměstí či ulice) je
nežádoucí.
11) Snesení novodobých nástaveb narušujících hmotovou strukturu zástavby je žádoucí.
12) Zastřešování dvorů a nádvoří architektonicky cenných a historicky významných staveb je
nežádoucí.
13) Dochované historické povrchy urbanistických prostorů (dlažba apod.) jsou předmětem
ochrany. Nově zřizované povrchy urbanistických prostorů je třeba co do charakteru a
materiálové skladby navrhovat v souladu s historickým prostředím.
14) Jevy a znaky typické pro dané území (střídmá barevnost, historické architektonické prvky,
tradiční tvary střech, tradiční materiály a barevnost střešních krytin, tradiční tvary, rozměry,
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členění a materiál výplní okenních a dveřních otvorů včetně vrat a výkladců, charakteristické
principy umisťování staveb) tvoří součást hodnoty památkové zóny. Vnější vzhled staveb
(stávajících i nově navržených) nesmí působit rušivě v důsledku užití nevhodných barev,
materiálů, kompozice fasády či utváření hmoty.
15) Zřizování oken či dveří v bočních stěnách staveb, které směřují do proluky, je zcela
nežádoucí, protože by tím byla do budoucna zkomplikována či dokonce znemožněna její
opětovná zástavba.
Obecná opatření pro potlačení rušivých zásahů do historické urbanistické struktury
K potlačení rušivých zásahů do historické urbanistické struktury, ke kterým v některých
případech došlo od poloviny 20. století, byla stanovena k doplnění zaniklých částí
urbanistických bloků do půdorysné a hmotové podoby, jakou měly před těmito zásahy,
následující obecná opatření:.
1) Zastavění proluky po zaniklé stavbě nebo více stavbách v řadové zástavbě, které obnoví
celistvost urbanistického bloku, včetně jeho nároží, je jednoznačně žádoucí. Přitom by měla
být plně nebo alespoň rámcově respektována historická parcelace urbanistického bloku.
Novostavba v proluce by měla zachovat historickou stavební čáru. Rozsah půdorysu
novostavby směrem do dvora by neměl převýšit obvyklý rozsah obdobných staveb v
sousedství. Mají-li sousední stavby stejnou výšku korunní římsy, měla by ji novostavba
respektovat. Je-li výška korunních říms sousedních staveb různá, má být korunní římsa
novostavby umístěna ve výšce korunní římsy jednoho z obou domů, nebo v rozmezí daném
rozdílem výšek korunních říms obou sousedních staveb (to se týká zejména řadové zástavby
ve svažité ulici). Korunní římsa novostavby by neměla převýšit korunní římsu vyšší ze staveb.
V případě, že je na vyšší ze staveb postavena rušivá nástavba, jejíž zachování není z hlediska
památkové péče žádoucí, míní se korunní římsou této stavby korunní římsa původní. Žádoucí
není ani umístění korunní římsy novostavby níže než u nižší z obou staveb. Stejná opatření
platí pro výšku hřebene střechy novostavby, i pro celé utváření hmoty a zejména orientaci,
tvar a sklon střechy. Pokud jsou oba sousední domy hmotově podobné, měla by být stejně
ztvárněna i novostavba. Uvedená opatření se vztahují i na jiné typy zástavby, kdy k sobě
sousední stavby těsně nepřiléhají.
2) Novostavba by měla dodržet v daném prostředí charakteristický způsob osazení stavby
vůči terénu, tedy nejčastěji bez zvyšování úrovně přízemí.
3) Je nevhodné vkládat do historické zástavby určitého zastavovacího schématu zastavovací
schéma jiné, ač třeba rovněž historické.
4) Zastavění prázdné plochy po rozsáhlejší části historické zástavby (části nebo i celého
urbanistického bloku) je rovněž žádoucí, protože v případě památkové zóny v Karlových
Varech působí v urbanistické struktuře rušivě.
5) Zastavovat v minulosti nezastavěné plochy není z hlediska památkové péče žádoucí.
Novou výstavbu lze případně po individuálním a všestranném posouzení konkrétní situace
připustit. Vždy je nutno posoudit širší souvislosti území, jak se případná zástavba projeví v
obraze sídla, zda zastavěním plochy nedojde k narušení významných průhledů, kompozičních
os a k porušení charakteristického obrazu památkové zóny. Nová zástavba nesmí přesáhnout
měřítko tradiční zástavby. Zastavitelnost ploch v okrajových částech památkové zóny musí
být řešena ve vazbě na současné či plánované vazby jádrového území na sousedící části sídla.
Způsob zástavby území nesmí tyto vazby porušit či do budoucna znemožnit. Nová zástavba
na okraji památkové zóny by měla navazovat na tradiční urbanistickou strukturu sídla. V
rámci možností aplikovat hmotové a urbanistické formy blízké tradiční zástavbě sídla.
6) Zastavování historických urbanistických prostorů (ulic, náměstí), na nichž v minulosti
žádné stavby neexistovaly, parků, zahrad, dále např. předzahrádek apod. je zcela nepřípustné.
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7) Parcelace urbanistických prostorů pro zahrádkářské a podobné účely je rovněž zcela
nežádoucí.
8) Řešení zeleně v urbanistických prostorech musí odpovídat charakteru prostředí, chránit a
průběžně obnovovat a vhodně upravovat terasové zahrady a komponované zahrady kolem
vilových objektů v řešeném území
9) Druhová skladba stromové a keřové zeleně by měla odpovídat místní tradici, vysazování
jehličnanů je zásadně nevhodné.
10) Zeleň by neměla pohledově zakrývat významné stavební dominanty ani jiné
architektonicky cenné stavby.
Opatření k zamezení činnostem, které narušují architektonické hodnoty prostředí MPZ
Specifickou částí zabezpečení kulturních hodnot památkové zóny jsou opatření k zamezení
činnostem, které narušují hodnoty prostředí památkové zóny jako celku.
1) Na území MPZ jsou obecně nepřípustné jakékoli práce, které by přímo nebo ve svém
důsledku vedly k narušení památkových hodnot jednotlivých staveb. Na území MPZ je nutné
zachovat kulturní památky i objekty památkově hodnotné, jejich stavební a architektonickou
strukturu, historickou dispozici a konstrukci (klenby, trámové a štukové stropy, schodišťové
trakty apod.) a jejich vzhled včetně forem architektonických prvků a článků a historické
výzdoby sochařské, malířské a štukatérské, materiálů a barevnosti fasád dle požadavků státní
památkové péče. Nepřipustit znehodnocení hmotné podstaty nebo i jen vzhledu veškerých
objektů a veřejných prostranství v MPZ aplikací novodobých funkčně nesouvisejících
cizorodých nebo ryze utilitárních prvků
2) Míra uplatnění a konkrétní řešení reklamy a reklamních zařízení na nemovitostech i
v uličních a veřejných prostorech musí být přiměřené a vkusné a vycházet jak
z architektonického charakteru stavby, na které jsou reklamní prvky umístěny, tak prostředí
jako celku. S ohledem na neúměrně vysoké uplatnění reklam a reklamních zařízení na území
památkové zóny budou nové reklamní prvky povolovány jen na základě závazného stanoviska
podle § 14 odst. 2 památkového zákona.
3) Zcela nežádoucí jsou celoplošné polepy výloh, oken a fasád.
4) Instalace reklamních billboardů je nežádoucí.
5) Přípustnost a řešení tzv. předzahrádek pro provozování komerčních činností (jejich
umisťování a vzhled) bude řešena na základě závazného stanoviska.
6) Vystavování zboží ve veřejném prostoru nebo na fasádě je nežádoucí.
7) Nahrazování dřevěných či jiných historických výplní okenních, dveřních a jiných otvorů
za výplně plastové či jiné novodobé a za výplně jiného tvaru, členění a profilace není
přípustné. Náhrada v minulosti nevhodně osazených plastových či jiných novodobých výplní
takových otvorů za výplně dřevěné či jiné historicky doložené je přípustná.
8) Solární i jiná technická zařízení (např. satelitní antény) lze zřizovat a umisťovat jen na
střechách a plochách, které se pohledově neuplatňují z uličních a veřejných prostorů nebo
v dálkových pohledech.
9) Zateplování uličních a dalších pohledově exponovaných či architektonicky cenných fasád z
vnější strany je nepřípustné; z vnitřní strany musí být individuálně posouzeno. U ostatních
staveb na území památkové zóny nesmí obvodový plášť v důsledku zateplení působit rušivě.
Městský mobiliář:
Zachovat nejhodnotnější prvky historického městského mobiliáře. Průběžně obnovovat a
postupně doplňovat městský mobiliář novými soubory navrženými dle historických vzorů
karlovarského prostředí. Čistě utilitární prvky je třeba pohledově maximálně potlačit.
111

Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024

TEXTOVÁ ČÁST

Průzkumy kulturního dědictví města
Nemovité kulturní památky jsou kulturněhistoricky velmi významná, složitá a mnohdy
vývojově vrstevnatá díla. Zahrnují zpravidla desítky a mnohdy i řádově vyšší počty cenných
prvků, které je v procesu obnovy žádoucí zachovat a správně ošetřit. Základním
předpokladem kvalitní obnovy stavební památky je perfektní znalost jejího stavebnětechnického stavu, porozumění jejímu stavebnímu ustrojení a vývoji a schopnost přesně
identifikovat také stav, význam a hodnotu jejích jednotlivých částí či prvků. Teprve na tomto
základě je možné navrhovat případné změnové stavy spočívající v eventuálním odstranění
některých prvků anebo časových vrstev či v hlubším návratu ke starší podobě díla. K dosažení
náležitého poznání slouží výzkumné a průzkumné práce.
Poznání historických staveb je založeno v zásadě na třech pilířích, na vypovídacích
možnostech stavby samotné, na informacích uložených mimo stavbu a na reálných
možnostech výzkumu. Výzkum kulturního dědictví v celé své šíři se zpravidla neobejde bez
mezioborové spolupráce - lze zkoumat historické souvislosti, uměleckou výzdobu, dílo
architektů, stavební konstrukce, dřevo, hlínu, kámen, omítky a další materiály, stopy dávného
života a okolního prostředí. Výzkum tedy obsahuje vědy historické, technické i přírodovědné.
Při pohledu do minulosti nám nikdy není dáno odpovědět na všechny otázky. Dobrý výzkum
je ten, kde informace do sebe zapadnou a výsledkem je plastický obraz poznání.
Široký mezioborový výzkum kulturního dědictví obsahuje velkou škálu různých
průzkumů. Průzkumy jsou prováděny ve dvou variantách, jako příprava před zahájením
obnovy stavby, případně v rámci vědeckého výzkumného úkolu, nebo ve formě sledování
stavu staveb a jejich změn, tedy v průběhu destrukčních procesů, většinou při nějaké stavební
činnosti nebo samovolném chátrání. Metody průzkumných prací lze rozdělit na nedestruktivní
a destruktivní.
Mezi nedestruktivní průzkumy patří:
archivní průzkumy jsou nejzákladnějším podkladem pro další průzkumy. Základem je věcné
shromáždění maximálního množství informací o stavbě, které vychází ze studia příslušných
archivních pramenů. Nutná je úplná citace pramenů a striktní odlišení nesporných skutečností
od informací a poznatků získaných z pramenů memoárového charakteru, či přejatých
z literatury optimální získat písemné či obrazové dokumenty ke zkoumanému domu v úvodu
průzkumu. Pozornost nemusí být zaměřena jen na prameny uchovávané v institucích k tomu
určených, tedy v archivech a v muzeích státních či městských, památkových ústavech, ale
také v soukromých sbírkách, v literatuře a dnes také na internetu. Velmi vítaným a názorným
nálezem v bývalých stavebních archivech jsou dobové stavební plány nebo stavební účty.
umělecko-historická analýza je založena na posouzení výtvarných či umělecko-řemeslných
detailů nebo architektonického celku. Jedná se vlastně o nejstarší metodu průzkumů památek.
Dnes je používána zejména pro určení autorství nebo stáří stavby na základě výtvarných a
slohových analogií. U slohově významnějších staveb se může nalézt širší souvislost projektu
a doplnit tak archivní doklady.
Inventarizace prvků
Stavební díla minulosti často vynikají velkým množstvím hodnotných architektonických a
umělecko-řemeslných prvků, které je v rámci obnovy třeba zachovat, které však musejí být ve
stavebním procesu nezřídka speciálně ochráněny, případně odstrojeny a v patřičné fázi
obnovy znovu osazeny. K evidenci o rozsahu hodnotných prvků slouží jejich inventarizace systematické podrobné zdokumentování veškerých existujících architektonických prvků a
ostatních, zejména uměleckořemeslných elementů stavby, včetně poškozených či torzovitých.
Do inventarizace je potřebné zahrnout veškeré dochované umělecko-řemeslné či řemeslné
prvky a výrobky, tedy jak ty, které jsou součástí stavby. Zpracovaná inventarizace by měla
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být vždy podkladem pro rozhodování při výkonu památkové péče, neboť přehledně shrnuje
hodnotné prvky a snižuje riziko opomenutí některých z nich. Je také prostředkem kontroly,
snižujícím riziko situací, kdy jsou hodnotné interiérové prvky v rámci obnovy beze stopy
zlikvidovány a následně je argumentováno tím, že v interiérech prostě nebyly.
Archeologický výzkum
Nedílnou součástí historické hodnoty stavby jsou archeologické nálezy nemovité (kulturní
vrstvy včetně zásypů kleneb, pozůstatky zděných a jiných konstrukcí staveb) a movité povahy
(zlomky nádob, kovové a kostěné nástroje apod.), které by pro svou nezastupitelnou
vypovídací schopnost pro poznání vývoje objektu a jeho hodnoty měly být předmětem
výzkumu, na základě jehož výsledků mohou být respektovány a zachovány. V případě, že
jejich uchování v procesu obnovy není reálné, je jejich odstranění možné pouze provedením
záchranného archeologického výzkumu.
Restaurátorské průzkumy jsou uplatňovány pro určení zejména povrchových úprav na
dílech výtvarného umění a uměleckého řemesla, kde jinak hrozí nenávratné poškození
malířské výzdoby nebo polychromie. Velmi důležité jsou tam, kde je předpoklad zachování
cenné výzdoby skryté pod mladšími úpravami. Přesná identifikace uměleckých a
uměleckořemeslných děl a znalost jejich rozsahu a stavu. Provedení restaurátorských
průzkumů je třeba vždy vyžadovat nejen v případě, kdy v objektu existují viditelná umělecká
a uměleckořemeslná díla, ale též u vývojově složitých staveb, kde lze předpokládat existenci
těchto děl převrstvených dalším stavebním vývojem (zejména jde o nástěnné malby), dále pak
v případě významného uplatnění historických materiálů a historického způsobu jejich
zpracování (například u omítek anebo třeba hrázděných konstrukcí). Návrhy úprav stanovují
potom tzv. návrhy na restaurování, jejich provádění - restaurování - zajišťují restaurátoři
s povolením MK.
Pomocné analytické metody jsou používány zejména pro restaurátorské průzkumy.
Nejčastější jsou výbrusy omítek s povrchovými úpravami pro určení barevného historického
řešení fasád. Také lze jimi přispět k určení složení a podobnosti omítek, zdících malt, nebo
kovových předmětů.
Dendrochronologická analýza je metoda datování dřeva založená na měření šířek letokruhů
a vzájemného porovnání jejich přírůstkových křivek. Umožňuje datovat dřeva z
archeologických výzkumů včetně uhlíků, dřevěné prvky historických staveb, stejně jako
nábytek, dřevěné sochy nebo staré obrazy s možností zjistit přesný rok, ve kterém se
jednotlivé letokruhy na vzorku vytvořily (přirostly).
Stavebně-historický průzkum (dále jen SHP) je obecně známou, rozšířenou a širší odbornou
veřejností uznávanou metodou, která stanovuje formu i obsah zkoumání a utřídění poznatků o
zkoumaných stavbách. Standardní SHP je základním typem průzkumu jednotlivých
nemovitých památek (případně jejich souborů), který nemá destruktivní charakter. Jeho
doplnění sondáží, případně dalšími druhy specializovaných průzkumů, je možné provádět až
po konzultaci s příslušnými odbornými pracovišti památkové péče (vzhledem k zásahu do
nenahraditelné hmoty památky). Úkolem standardního SHP je shromáždění a vyhodnocení
všech dostupných informací o objektu, dále pak specifikace potřebných navazujících
průzkumů, prohlubujících dosavadní poznání (zejména vytipování míst pro sondážní
průzkum, upozornění na potřebnou navazující činnost dalších oborů, zejména restaurátorů,
archeologů apod.).
Standardní SHP je nezastupitelným vstupním kritickým přehledem (”inventurou”)
dosavadních poznatků i hodnocení. Z nich a z nových informací, získaných během provádění
standardního SHP pak vyplývá rozsahem našich vědomostí i dobovými vlivy nutně
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podmíněné hodnocení historických staveb. Provádění SHP je specializovaná odborná činnost,
jejímž základním úkolem je zjištění, shromáždění (dokumentace), utřídění a zpracování
maxima informací o konkrétní stavební památce (souboru památek). Výsledky této činnosti
slouží jak pro potřeby památkové péče, tak k rozšiřování a doplňování obecného poznání v
rámci základního výzkumu. Nesporný význam má proto SHP na poli vědeckém, kde
výrazným podílem obohacuje dosavadní znalosti v řadě oborů. Výsledky SHP mohou rovněž
napomoci osvětové a popularizační činnosti.
Stavebně-historický průzkum je nenahraditelným nástrojem při obnově památek, a
proto musí být vždy požadováno zohlednění jeho výsledků. Projektová dokumentace
nezaložená na stavebně-historickém průzkumu je nedostatečná a nelze ji posoudit. Vždy by
měla být vrácena k doplnění (viz metodika Ochrana a obnova vnitřní struktury nemovitých
kulturních památek a staveb v památkově chráněných územích).
Plošný průzkum území
Průzkumy kulturního dědictví jsou zpracovávány v několika úrovních – od průzkumů
jednotlivých staveb až po průzkumy historických sídel jako celků a vyhodnocování celých
oblastí. Cílem plošného průzkumu území je identifikovat všechny památkové hodnoty
existující na daném území a průběžně aktualizovat existující data. Aktuální potřeba plošného
zjišťovacího průzkumu památkového potenciálu spočívá ve vyhledání všech objektů na území
lázeňského města Karlovy Vary, které vykazují památkovou hodnotu, ale dosud nejsou
kulturními památkami. Jde o objekty všech typologických druhů (stavby z 19. a 20. století,
technické památky, drobná architektura nebo plastiky aj.). Cílem je, aby se rovněž tyto
objekty staly kulturními památkami, neboť jde často o objekty značné památkové hodnoty,
které mají nezastupitelný význam pro historickou identitu města Karlovy Vary i celého
Karlovarského kraje. Aktuálnost úkolu je dána akutním ohrožením nechráněných objektů
demolicemi či přestavbami.
Národní památkový ústav započal se soustavnějším průzkumem moderní architektury
v rámci vědeckého výzkumného úkolu č. 402 „Odborné poznávání, vědecké hodnocení,
dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a. 20. století“. Město Karlovy Vary
spolupracuje s Národním památkovým ústavem na vědeckovýzkumné činnosti, podporuje a
iniciuje další plošné průzkumy památkového dědictví na území městské památkové zóny
Karlovy Vary pod metodickým a odborným dohledem Národního památkového ústavu.
V poslední době publikoval Národní památkový ústav řadu metodických materiálů,
které se věnují jednotlivým druhům průzkumů a obnově památek a památkově hodnotných
staveb.
Péče o střechy historických budov, 1997
Obecní principy péče o střechy historických budov, jejich krovů, krytiny a dalších střešních a
nadstřešních prvků. Soubor hlavních zásad týkajících se obnovy střech jako celku. Zásady
opravy, výměny a náhrady střešní krytiny, oprav a úprav krovů.
V roce 2003 bylo publikováno 2. doplněné vydání, které se týká zejména krytiny a jejího
provedení na střechách historických staveb. Problematice souvisejících architektonických
detailů podílejících se výrazně na podobě střech.
Péče o kamenné sochařské a stavební památky, 1998
Základní odborné a etické principy pro oblast restaurování uměleckých sochařských děl z
kamene. V této souvislosti bylo publikováno metodické vyjádření Ochrana povrchových
úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene ve Zprávách památkové péče 65/2005/1.
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Metodika ochrany dřeva, 2000
Ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí staveb. Význam dřeva z pohledu památkové péče.
Popis charakteristik a vysvětlení možností jeho ochrany dřeva jako materiálu. Možností
ochrany dřevěných konstrukcí.
Principy památkového urbanismu, 2000
Vyšlo jako příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 60. Přehledná metodika, která
shrnuje cíle a hlavní zásady památkové obnovy historických měst a vesnic. Značná pozornost
je věnována i metodice plánů vyhodnocujících památkové hodnoty sídel a strategii jejich
obnovy. Formy územní památkové ochrany sídel, ochrana historické urbanistické struktury
sídla, urbanistické zásady pro umísťování novostaveb, památkový rozbor území, mapa
památkového hodnocení území.
Dřeviny na městských veřejných prostranstvích, 2001
Uchování způsobu užití dřevin ve veřejných městských prostranstvích. Vliv dřevin na tepelný
a světelný režim, chemické složení vzduchu, snižování prašnosti a hlučnosti, vzdušné
proudění a hygienickou jakost vzduchu.
Ochrana a obnova vnitřní struktury nemovitých kulturních památek a staveb v
památkově chráněných územích, 2002
Metodický materiál popisuje základní žádoucí postup při posuzování zásahů z hlediska
památkové péče, obecné, specifické a aplikované zásady pro ochranu veškerých
architektonických a výtvarných hodnot, jež vnitřní strukturu památkově chráněných staveb
spoluvytvářejí. „Vnitřní struktura“ vyjadřuje, že předmětem ochrany a obnovy jsou veškeré
komponenty staveb jako například dispozice, nosné a ostatní konstrukce, stavebně-řemeslné
výplňové prvky či uměleckořemeslná a umělecká díla, která vytvářejí vnitřní prostory domů
anebo se v nich nalézají.
Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky,
2004
Cílem metodiky je souhrnně popsat a ve vzájemných souvislostech objasnit nezbytné,
potřebné a užitečné odborné činnosti nutné ke kvalitní obnově památkově chráněného
stavebního díla.
Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů, 2004
Soubor znalostí a zkušeností získaných při údržbě a opravách stavebních prvků okenních a
dveřních výplní. Průzkum, dokumentaci a správné vyhodnocení získaných informací.
Doporučené postupy obnovy a rekonstrukce. Návrhy postupů při jejich nahrazování.
Novostavby v památkově chráněných sídlech, 2004
Přístupy památkové péče a tvůrčích architektů. Principy posuzování novostaveb v památkově
chráněných územích. Přehled právních předpisů a jiných normativních opatření a řídících aktů
vydaných a účinných na úseku státní památkové péče.
Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, 2005
Stanovení postupu při průzkumu a dokumentaci historických staveb v rozsahu operativního
průzkumu a dokumentace, a to se zvláštním zřetelem k zaznamenání maximálního množství
informací o struktuře, vývoji a památkové hodnotě.
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Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006
Metodika si klade za cíl stanovit a poskytnout svým uživatelům obecná pravidla, jak
postupovat v péči o varhany a zvony a při jejich obnově, restaurování a dlouhodobé
pravidelné údržbě
Péče o památkově významné venkovní komunikace, 2007
Přístup památkové péče k tomuto segmentu historického dědictví. Posuzování půdorysných,
výškových a zejména povrchových úprav komunikací z hlediska ochrany jejich vlastní
památkové hodnoty i zachování kulturního a historického charakteru.
Epigrafika v památkové péči, 2007
Základní metodické zásady pro práci s epigrafickými památkami, repertorium
nejzákladnějších faktografických poznatků. Zásady dokumentace nápisů a jejich primárního
zpracování.
Barevnost fasád, 2009
Metodika, základní orientační pomůcka pro všechny, kteří se budou věnovat problematice
barevnosti fasád, přináší soubor znalostí a zkušenosti o průzkumu a dokumentaci fasád
historických objektů a jejich vyhodnocení a současně, v návaznosti na ně, podává návod, jak
přistupovat k obnově exteriérů historických staveb.
Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, 2009
Principy sestavování Seznamu světového dědictví a hlavní výhody, úskalí a závazky, které ze
zařazení památky či památkového chráněného území na tento seznam vyplývají. Pozice
Seznamu světového dědictví v aktivitách UNESCO.
Obnova okenních výplní a výkladců, 2010
Metodika informuje památkáře, projektanty i vlastníky o ohrožení historických oken kvůli
užívání neodpovídajících materiálů a architektonických forem. Je vhodné sjednotit věcná
kritéria tak, aby byl výklad zákona o státní památkové péči dodržován ve všech MPZ shodně.
Mikroklima v historických interiérech, 2011
Publikace určená vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými
instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými
interiérovými instalacemi.
Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, 2011
Postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro
umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu
památkových interiérových instalací a reinstalací.
Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky, 2011
Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich
areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci
plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu
digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. Závěr metodiky patří popisu
metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci
zpřístupněné památky.
Kromě výše uvedených metodik zpracovává Národní památkový ústav i seznamy
nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice.
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Stavebně historický, urbanistický, architektonický a památkový průzkum města
Stavebně historický průzkum jako základní metoda poznávání a hodnocení nemovitých
památek se rozvíjí od počátku 20. století. V roce 1997 vydal tehdejší Státní ústav památkové
péče metodiku Standardního nedestruktivního stavebně-historického průzkumu (dále SHP).
Tento metodický materiál byl v doplněné a rozšířené podobě, ovlivněné diskusí vyvolanou
prvním vydáním, vydán znovu v roce 2001. Využití nových poznatků má přímou vazbu na
odborně prováděnou památkovou praxi. Požadavek na zpracování SHP „dle vydané metodiky
Národního památkového ústavu“ usnadňuje práci výkonné složce památkové péče - díky
podrobnému poznání historické stavby umožňuje maximálně chránit a respektovat co nejvíce
jejích hodnot. Kvalitní průzkum by měl objektivně – zcela mimo veškeré novodobé záměry –
osvětlit všechny kvality stavby.
Stavebně-historické a další speciální průzkumy památkově hodnotných objektů
(dendrochronologické, restaurátorské aj.) se zpracovávají z iniciativy orgánů státní památkové
péče, případně jednotlivých vlastníků. V poslední době se však zpracování stavebněhistorických průzkumů omezilo pouze na nejvýznamnější objekty památkově chráněných
areálů. Je však nutné znovu obnovit a iniciovat zpracování standardních stavebně-historických
průzkumů minimálně všech kulturních památek (pokud možno ale i dalších památkově
hodnotných objektů), u kterých se chystá razantnější stavební zásah. S tím souvisí i nezbytný
vznik databáze, která by na úrovni kraje evidovala dosud zpracované průzkumy, s možností
jejich dalšího využití jednak v praxi památkové péče, jednak pro odborné studium.
Operativní dokumentace
Na tyto standardní stavebně-historické průzkumy by pak měla navazovat Operativní
dokumentace, zaměřená na dokumentaci a průzkumy památek i památkově hodnotných
objektů v procesu jejich obnovy či úpravy. Na tomto poli je nejdůležitější rychlá a včasná
informovanost, která umožní operativní provedení dokumentace a nezbytných průzkumů ve
stádiu zásahu do kulturní památky či jiných památkově hodnotných objektů. Stejně jako
v případě záchranných archeologických výzkumů, se i zde ve většině případů nálezové
situace, které mohou ozřejmit vznik či vývoj dané památky, rychle mění a zanikají. Zajištění
rychlého a operativního průzkumu a dokumentace je proto důležité jak ve vztahu k dané
památce, tak i ve vztahu k investorům. Neméně důležité je požadovat zpracování dalších
průzkumů, zejména v případě staveb ohrožených.
Stratigrafické vyhodnocení konstrukcí sleduje vzájemné časové vazby jednotlivých
stavebních zásahů. Pozornost je věnována stavebním spárám v napojení zdí, přezdívkám
s odlišným typem zdiva, druhotně vloženým prvkům. Pro určení posloupnosti je velmi
důležitá možnost sledování průběhu omítkových vrstev. Informační význam se může někdy
docenit až zpětně na základě dobře zpracované dokumentace. Nález již může být v té době
překryt nebo i zničen.
Plány zásad památkové ochrany
Od 90. let 20. století jsou pro chráněná sídla nově zpracovávány Plány zásad
památkové ochrany (PLAZOCH). Jde o komplexně pojaté materiály, které mají za cíl
zaznamenat mapovou, textovou i fotografickou a plánovou formou maximum údajů o každém
chráněném sídle i o všech objektech v něm. Bude-li zajištěna průběžná aktualizace
PLAZOCH a jejich přímá vazba na ústřední seznam nemovitých kulturních památek a
dokumentační fondy památkové péče včetně stavebně historických průzkumů (jako systém
odkazů, nikoli zdvojování dokumentace), budou nepochybně kvalitativně novým a velmi
přínosným materiálem. Objektivním problémem však zůstane mimořádná časová náročnost
jejich zpracování. Povinnou součástí je vyhodnocení tzv. střešní krajiny s určením, na kterých
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střešních plochách je či není přípustné zřizování vikýřů, střešních oken apod. PLAZOCH je
určitým pokusem spojit do jednoho dokumentu podrobné památkové vyhodnocení území,
regulační plán či zásady a stavebně-historický průzkum sídla. Z hlediska aktuálních potřeb
oboru památkové péče se proto zdá jako vhodné zpracování Podrobných památkových
vyhodnocení zástavby památkově hodnotných sídel. Stejně tak aktuální se toto vyhodnocení
týká i MPZ Karlovy Vary.
Pro každou kulturní památku (národní kulturní památku) je žádoucí zpracovat i tzv.
management plan – plán péče, který bude konkretizovat opatření, která je třeba učinit pro
další zachování památky (hodnocení stavebního stavu z pohledu perspektivy zachování
objektu, stupeň přiměřenosti využití z hlediska památkové péče, opatření, která je třeba
realizovat pro optimální výkon památkové péče vůči objektu, odhad nákladů a stanovení
odpovědných osob za plnění plánu).
Zodpovědný výkon státní památkové péče není možný bez existence informační
základny soustřeďující maximum dostupných údajů o jednotlivých památkách a územích. Jde
jak o informace o současném stavu věcí, tak o veškeré informace retrospektivní, osvětlující
vývoj objektů a sídel.

E.5.3. Regulativa úpravy a obnovy obvodových plášťů a barevnost fasád v
MPZ Karlovy Vary
Smyslem péče o památky i jednotlivé památkově hodnotné objekty v památkově
chráněných urbanistických celcích je zachovat jejich kulturně historické hodnoty. Významnou
kulturně historickou hodnotou se tak stává i dobový výtvarný projev. Každá doba měla své
výtvarné ideály a ve své tvorbě se jich snažila dosáhnout. Ochrana výtvarného projevu
minulosti je proto jeden z důležitých úkolů památkové péče. Jednou z neoddělitelných
součástí historického artefaktu je její vzhled a tudíž i historické úpravy obvodových plášťů a
barevnost fasád. Jako nepostradatelná součást historických staveb by měly být i ony
předmětem náležité péče a ochrany. Barevnost je jednou z podstatných a nedělitelných
součástí výsledného působení každého objektu. Pro vnímání výsledné barevnosti obvodového
pláště a fasády mají svůj význam vedle užitých pigmentů (anorganické – organické) i užité
materiály (krycí nátěry – lazurní nátěry - pohledové omítky).52
Při péči o historické stavby však nelze vytrhávat úpravy fasád z celkového
architektonického kontextu. Každý výtvarný projev byl ve větší či menší míře dobovou
interpretací, vydávající svědectví o dobovém pohledu a aktuálních trendech uplatňovaných
konkrétními lidmi v konkrétních podmínkách konkrétního prostředí. Podstatný byl vždy tvar,
kompozice, proporce a logika tektonického členění. Obvodové pláště se chránily zejména
omítnutím, včetně konstrukčních prvků. Dobové výtvarné řešení našich stavebních památek
nebylo až do druhé poloviny 19. století, s výjimkou specifických a tudíž okrajových případů,
založeno na pohledovém uplatnění různosti materiálů, z nichž byly zhotoveny. Omítalo se
zdivo z pálené i nepálené hlíny, kamenné prvky, hrázděné i dřevěné konstrukce. Omítky se
poté opatřovaly další povrchovou úpravou, nátěrem přírodním či barevnými pigmenty
obarveným vápenným pačokem, fermežemi, malbou, od konce 19. století již i silikátovými
nátěrovými hmotami (Keim). Obvodové pláště se dále mohly chránit obkladem, například
prkenným bedněním, dřevěným šindelem či šablonami z břidlice a později eternitu, v různých
dekorativních skladbách.
52

MACEK, Petr, Barevnost fasád, Metodika památkové péče, NPÚ Praha 2009
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Obvodový plášť však není to samé co fasáda a fasáda nesestává pouze z omítaných či
zděných ploch. V urbanistickém kontextu je nutné chápat barevnost obvodového pláště nejen
jako barevnost fasád, ale v širším pohledu jako barevnost celého průčelí. A k barevnosti
průčelí nepatří jen barevnost omítaných ploch, ale i materiálová skladba a barevnost střešních
krytin, barevnost výplňových prvků (okna, dveře, výkladce, okenice, dveřnice) a dalších
doplňkových prvků (mříže, zábradlí balkónů, praporové žerdě, korouhvičky a podobné
klempířské ozdoby na střechách) a samozřejmě sochařská výzdoba.
Hodnota urbanistických celků spočívá právě ve vizuálním výrazu daného souboru, jak
se jeví divákovi ve vnějším obraze. Omítky a jejich barevnost tím nabývají jak estetický a
psychologický, tak i urbanistický účinek. Barva jako součást dané architektury byla
samozřejmou, nedílnou součástí daného slohu či stylu a tím i výrazem dané doby, ve které
byla utvářena. V závislosti na stylovém vývoji se také barevnost fasád proměňovala. Pro
zachování ucelených souborů i jednotlivostí, je tak nezbytné při obnově obvodových plášťů
památkově hodnotných staveb dodržovat vedle samotného architektonického členění i
základní rozvrh barevnosti fasád, tvořící výraz daného objektu. Při stanovování nové
barevnosti je proto nutné vždy vycházet ze základního východiska, která historická vrstva
fasády bude prezentována. Přitom nelze obecně tvrdit, že je nutné obnovovat vždy nejstarší
zachycenou vrstvu úpravy, neboť všechny hodnotné úpravy v historickém vývoji dané
památky mají právo na svou existenci. Rekonstrukce historické barevnosti, respektive
historické úpravy fasády, by měla být podmíněna nejen skutečností, že takovou rekonstrukci
je reálné provést, ale i požadavkem, aby řešení bylo jednoznačně doloženo a aby rekonstrukce
vycházela z jedné konkrétní časové etapy. Pro autentickou prezentaci obvodových plášťů
souborů památek či objektů památkově hodnotných v rámci těchto souborů, by měly být při
opravách zajišťovány sondážní průzkumy omítkových vrstev fasád. Pouze takovýto průzkum
může napomoci osvětlit historickou etapizaci stavby a přinést objektivnější rozhodnutí o
výsledné podobě historického objektu. Nástup současných moderních technologií však stále
častěji přináší nehistorické výtvarné či barevné řešení, které značně negativně ovlivňuje
architektonické soubory nebo celkové prostředí památek. Negativně působí na širokou, danou
problematikou nezatíženou, veřejnost. Ta pak vnímá každou opravenou památku, byť
s nevhodnou úpravou fasády, za ukázku historické skutečnosti. Tím se předkládá široké
veřejnosti matoucí a mylná představa o historické podobě dané památky. Na rozdíl od
konstrukcí však představuje obnova barevnosti, včetně rekonstrukce barevnosti historické,
stále pouze novou úpravu, která se nedotýká hmotné podstaty památky a následně ji lze i
revidovat. Pokud ovšem nebyly originální vrstvy zcela odstraněny. Pak již ani budoucí
generace nebudou mít pražádnou možnost čerpat informace o stavebním vývoji objektu a jeho
estetickém vnímání, tvůrčích schopnostech a technické dovednosti našich předků. Schopnost
vypovídat o době svého vzniku tak činí z originálních úprav obvodových plášťů vysoké
kulturně historické hodnoty, které je nutné zachovat budoucím generacím.53
Národní památkový ústav zpracovává v rámci vlastní odborné činnosti řadu
průzkumů. V oblasti vědy a výzkumu se zahájil výzkumný úkol č. 301 „Operativní
dokumentace“, zaměřený na dokumentaci a průzkumy památek i památkově hodnotných
objektů v procesu jejich obnovy či úpravy. Druhým vědeckým úkolem NPÚ, který se dotýká
kulturního dědictví Karlovarského kraje, je výzkumný úkol č. 402 „Odborné poznávání,

53

Odborná konference o obnově fasád, pořádaná v březnu roku 2006 Studiem Axis, za garance Fakulty
architektury ČVUT v Praze a Národního památkového ústavu, pod záštitou Českého národního komitétu
ICOMOS
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vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a. 20. století“,
zaměřený především na mapování a hodnocení moderní architekty.
Základem moderní památkové péče je úcta k dochovanému historickému originálu.
Zachování dochovaných historických konstrukcí, prvků a povrchů je prioritním úkolem
památkové péče. V případě fasád se to týká nejen dochovaných výplňových prvků, ale i
historických omítek a historických povrchových úprav, a to včetně povrchových úprav
kamene. Památky je nejvhodnější obnovovat prostředky, kterými vznikly a kterými byly
udržovány po rozhodující období své existence. V některých případech je však žádoucí
zohlednit mimořádnou estetickou a emocionální kvalitu dochovaného vzhledu a patiny.
V těchto výjimečných případech je vhodné usilovat o prostou konzervaci dochovaného stavu.
Architektura 19. a počátku 20. století - včetně architektonicky hodnotných úprav starších
staveb z této doby - je významnou součástí vizuální podoby města Karlovy Vary. Vyžaduje
proto pozornost, úctu a péči směřující k jejímu zachování. Pro stavby tohoto období je
charakteristická jednobarevnost fasád. V těchto případech je nutné na jednobarevném monochromním řešení trvat.

E.5.4. Regulativa dispozičních úprav a konstrukčních prvků
Při obnově bytového fondu a adaptacích pro polyfunkční využití se ne vždy dostává
hlavním interiérům (vestibulům, schodištím atp.) náležité úcty k původnímu řešení. Zbytečně
se likvidují detaily i celé slohové vrstvy. Dodnes nedoceňována anebo přímo podceňována je
vývojová fáze 19. století, k níž se málokdy přistupuje jako k plnohodnotné vrstvě
památkového fondu. To se projevuje například ve zcela nedostatečném zájmu o dochované,
mnohdy překryté avšak snadno rehabilitovatelné dobové výmalby interiérů (ruční i s užitím
šablony). Často není pochopen význam a hodnota dochované historické substance a význam
jejího dalšího uchování v procesu obnovy. Neuspokojivá úroveň nakládání s památkovým
stavebním fondem je podmíněna především nerespektováním postupů specifických pro obor
obnovy architektury a nerespektováním základních zásad ochrany.
Dispoziční struktura nemovité kulturní památky je nejpřednější chráněnou hodnotou.54
Zahrnuje základní dispoziční řešení, dané základními konstrukcemi a úplné dispoziční řešení
dané souhrnem veškerých konstrukcí. Dispozicemi rozumíme základní prostorové členění
vnitřní struktury staveb konstrukcemi, zejména nosnými, které vytváří specifické funkční,
typologicky definované vnitřní prostory (chodby, sklepy, podkrovní prostory a obecně
traktování stavby), často specificky slohově charakteristické (alkovny, enfilády apod.).
Základní dispoziční řešení objektu (kromě případů prokazatelně neplnohodnotných
pozdějších vestaveb) dané základními konstrukcemi by mělo vždy zůstat zachováno a nemělo
by být měněno. Pro nemovité kulturní památky je charakteristická specifičnost, provozní a
významová hierarchičnost a diferencovanost jednotlivých typů vnitřních prostorů,
vymezených specifickými konstrukcemi, materiály a interiérovým řešením dle příslušných
slohových charakteristik. Specifičnost jednotlivých typů vnitřních prostorů je nežádoucí a dle
hodnoty příslušného prostoru až nepřípustné zastírat (zejména přepažováním či spojováním
jednotlivých místností a přestropováním, ale i stavebně méně výraznými zásahy - například
nediferencovaným průběžným podlahovým krytem, homogenizací výškových úrovní,
osazováním nových stejných dveří do všech prostorů a podobnými zásahy). Hierarchičnost a
54

GIRSA Václav - HOLEČEK Josef, Ochrana a obnova vnitřní struktury nemovitých kulturních památek a
staveb v památkově chráněných územích, Metodika památkové péče, NPÚ Praha 2002.
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diferencovanost dispozic je zásadně žádoucí zachovat. Zamýšlená provozní funkce by vždy
měla vycházet z dispozičního uspořádání stavební památky a ne naopak. Takové funkční
využití, které si vynucuje výrazné zásahy do základních dispozic stavby, zejména do jejího
traktování, poškozuje památkově chráněné hodnoty stavby a proto je nepřípustné.
Stejně tak jsou předmětem prvořadé ochrany originální, autentické stavební
konstrukce - svislé nosné konstrukce (zdi a sloupy), konstrukce stropní (rovné stropy a
klenby) a konstrukce schodištní jsou nepostradatelné součásti stavby s mimořádnou hodnotou
funkční, kulturněhistorickou a estetickou. Chrání se zejména jejich funkce, materiály, princip
konstrukčního systému, stavební technologie a řemeslné zpracování a v řadě případů též
povrchová úprava. Základní konstrukce stavby je nezbytné zachovat a je nepřípustné je
odstraňovat bez náhrady, anebo je nahrazovat konstrukcemi odlišnými.
Předmětem ochrany jsou i schodišťové konstrukce a jim odpovídající prostory ve
vnitřních dispozicích, a to jako celek a zejména pak v souvislosti s ochranou dispozice
objektu. Chráněna je vlastní schodišťová konstrukce včetně zábradlí, nezřídka výpravně
pojatého, její materiálová substance i způsob povrchové úpravy.
Předmětem ochrany je také krovová konstrukce, její tvar, materiál, způsob spojování a
opracování. Do této vrstvy stavby zařazujeme okna, dveře a mříže, obklady a deštění, podlahy
a viditelné části konstrukcí stěn a stropů, tedy komponenty stavby, u nichž je významná
technologie jejich vytváření a způsob řemeslného zpracovaní.

Hodnoty památkově chráněné stavby nemají pouze charakter abstraktních
konstatování a formální obrysové identity objektu, ale jsou přímo dány jeho
dochovanou hmotnou substancí, která je nositelem kulturněhistorických,
estetických a dalších významů a má i významnou hodnotu dokumentární pro
další uměleckohistorické poznávání. Cílem obnovy by proto mělo být zachování
této hmotné substance. Dochované hmoty, materiály a konstrukce, by neměly
být bezdůvodně ani neuváženě odstraňovány a nahrazovány například kopiemi
či dokonce novotvary.
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Karlovy Vary, dům čp. 375 Hotel Kučera (Bursa) - schematický zákres původního rozbarvení
uličního průčelí na základě nálezů ze sondážního průzkumu obvodového pláště (L. Zeman)
a následná realizace nátěru fasády
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E.5.5. Zdroje financování
Dostupné dotační programy 2007-2013
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje
Poskytují se obecně na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na
území Karlovarského kraje, včetně příspěvků na předprojektovou a projektovou přípravu
obnovy kulturních památek (např. zpracování stavebně historických průzkumů)
Nemovité kulturní památky
Movité kulturní dědictví
Obnova drobné sakrální architektury
Obnova specifické architektury v česko-německém pohraničí
Obnova památkově hodnotných staveb
Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb
Granty MKČR
Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní
památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní
památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České
republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném
jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných
příspěvkových programů Ministerstva kultury). V současnosti existuje 7 specializovaných
programů na obnovu kulturních památek, 1 program na podporu památek zapsaných na
Seznamu světového dědictví UNESCO, 1 program na podporu občanským sdružením a 1
program na podporu záchranných archeologických výzkumů. Bližší informace jsou dostupné
na stránkách Ministerstva kultury: http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou
nejcennější součástí architektonického dědictví (například hrady, zámky, kláštery, historické
zahrady, kostely), konkrétně na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo k záchraně
těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
Havarijní program
Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění nejnaléhavějších
oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a
nosných konstrukcí staveb.
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón
V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících
v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo
památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy,
pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň
finančně podílí - společně s vlastníkem - na obnově kulturní památky.
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Program restaurování movitých kulturních památek
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých kulturních
památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací
umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo
náboženské účely (například obrazy a sochy).
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně
neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny
na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví státu.
Program Podpora pro památky UNESCO
Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008.
Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o
ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních
prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů,
vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Účelem
programu je podporovat všestranný rozvoj statků zapsaných na Seznam světového dědictví,
které se nacházejí na území ČR, ale i podpora navržených statků na zápis, které figurují na
indikativním seznamu ČR - což se týká i města Karlovy Vary.
Program Podpory občanských sdružení v památkové péči
Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené občanskými
sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i
movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.
Program Podpora záchranných archeologických výzkumů
Byl založen společným opatřením ministerstva kultury a ministerstva financí jako jeden z
nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně
archeologického dědictví Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů
prováděných organizacemi, které jsou oprávněny k této činnosti.
Strukturální fondy EU pro období 2014-2020
V programovém období 2014-2020 budou tvořit legislativní základ pro podporu
z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020. 55 Jedněmi
z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v nadcházejícím období budou i ty, jež
obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a
Společné námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto fondy budou nazývat „Evropské
strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF. Jedná se o dva strukturální fondy:
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální fond (ESF), dále o
Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV)
a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto fondů se oproti jejich
současnému zaměření příliš nemění.
Pro MPZ Karlovy Vary připadají v úvahu tyto fondy:
 EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu
produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur
55

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do
zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu
zkušeností;
 cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a
kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a
výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit
sociální začleňování a boj s chudobou;


FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech
životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního
využívání energie

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
IPRÚ slouží k čerpání dotací, přičemž zde může být zahrnouto více zdrojů z více operačních
programů. Navrženy jsou tři prioritní oblasti, které přicházejí v souvislosti s MPZ v úvahu:
Prioritní oblast B: Atraktivní prostředí pro konkurenceschopnost a udržitelnost - specifický cíl
B1: Revitalizovat a chránit přírodní a historicko-kulturní ráz prostředí, opatření B.1.1 Obnova
hmotného kulturního dědictví, historických objektů, lázeňských kolonád a lázeňské
infrastruktury. Financování z IROP 3.1.
Fond na obnovu MPZ - návrh
Jednalo by se o finanční prostředky z rozpočtu města. Fond by mohl být nástrojem pro
zajištění financování a kofinancování akcí obnovy realizovaných v rámci Programu
regenerace MPZ (podobně jako v Českém Krumlově). Fond by byl naplňován z následujících
zdrojů:
- výnosy cestovního ruchu, např. část poplatků za lůžko atd.
- výdaje zpravidla formou bezúročných půjček, příjemci mohou být vlastníky hodnotných
nemovitostí na území MPZ, a to nejen kulturních památek, ale i objektů památkově
hodnotných
Finanční podíly podle druhu vlastnictví
Zdroje
Město

FO, PO

Církev

minimálně
50%

minimálně
40%

minimálně
10%

Rozpočet města

0

minimálně
10%

minimálně
20%

Prostředky státu

maximálně
50%

maximálně
50%

maximálně
70%

Prostředky vlastníků nebo uživatelů,
Případně jiné veřejné zdroje
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E. 6. Monitoring regenerace
Pro zlepšení procesu regenerace území městské památkové zóny, zvýšení efektivnosti
vynaložených prostředků a pro opatřování podkladů pro dokumentaci postupu regenerace je
vhodné zavést provádění monitoringu (hodnocení) výsledků na úrovni města.
Cíle monitoringu jsou:
 sledování naplňování vize - cílů města a regionu (vyhodnocování údajů).
 sledování průběhu efektivnosti realizace akcí regenerace v jednotlivých etapách.
 sledování a koordinace akcí ke komplexnímu dokončování a minimalizaci zatěžování
prostředí (výsledek musí být identický se schváleným projektem).
 sledování využívání silných stránek a příležitostí.
 sledování zmírňování vlivů slabých stránek a odstraňování hrozeb.
 sledování přírůstků a úbytků počtů bytů, stavu bytového fondu a účinnosti bytové
politiky města.
Monitoring akcí se provádí zpravidla:
 sběrem údajů z projektu
 v průběhu realizace akcí výkazem na konci každého roku
 po skončení akcí na základě údajů získaných z projektu ve srovnání se skutečnými
výsledky dosaženými po dokončení akce.
Údaje poskytnou městu vlastníci objektů. Vhodná forma prezentace přehledů získaných údajů
bude nejen zdrojem zajímavých údajů, ale zajistí i zpětnou vazbu pro vlastníky a uživatele
nemovitostí a současně posílí pocit sounáležitosti obyvatel s městem.
Preventivní prohlídky památek - návrh
Provádění pravidelných preventivních prohlídek objektů kulturních památek, včetně
zajišťování jejich oprav a údržby s cílem snížení počtu a rozsahu nutných rekonstrukcí, a tím
snížení celkových veřejných výdajů na obnovu těchto objektů. Dalším výstupem by bylo
zpracovávání časových harmonogramů provádění jednotlivých udržovacích a stavebních
prací, které by byly podkladem pro vlastníky památek, aby mohli náklady na údržbu
racionálně plánovat a finanční prostředky efektivně vynakládat
Pravidelně (1 – 2 x za rok) by měly být pro prohlídkách stavu památkových objektů v MPZ
(event. i jiných), prováděny naléhavé opravy a udržovací práce - čištění zejména střešních
krytin, žlabů a svodů, komínů a odstranění podmáčení.
Orgány státního stavebního dohledu (tj. stavební úřad) a státní památkové péče by měly
chráněné území monitorovat soustavně a systematicky - minimálně 1 x týdně.
Celkový monitoring regenerace MPZ
Cíle:
Indikátory:
Ekonomické efekty
Daňová výtěžnost města
Vývoj cen nemovitostí v MPZ.
Společenské efekty
Bydlení – přírůstek počtu bytů
Služby – přírůstek podle druhů
Pracovní příležitosti – přírůstek počtu míst
Zdravotnictví – dosažitelnost
Péče o děti – přírůstek míst v jeslích, MŠ a ZŠ
Péče o staré lidi – přírůstek míst v domovech
důchodců a domech s pečovatelskou službou
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Přístup ke kulturnímu bohatství – počty zařízení
počty akcí, počty návštěvníků
Možnosti využití volného času – druhy a počty zařízení
Mobilita – doba dostupnosti důležitých zařízení
Dostupnost informací
Vlivy na životní prostředí

Modernizace bytového fondu - počty obnovených objektů
Zlepšení vnějšího prostředí – výměra v ha
% recyklace stavebního odpadu
% snížení spotřeby vody, energie, primárních surovin

Vlivy na kulturní dědictví

Počty zpřístupněných památek
Počty obnovených památek
Vlivy obnovy na autenticitu kulturních památek
Vlivy investičních akcí, úprav parteru a zeleně na charakter
a identitu prostředí MPZ a na působení kulturních památek

Soustavnost péče

Poměr objemu rekonstrukcí a oprav s údržbou
(přednost má soustavná údržba a opravy před
rekonstrukcí, čím menší je výsledné číslo, tím lépe).

Postup práce
Celkový monitoring regenerace MPZ se provádí sledováním údajů podle indikátorů na konci
každého roku, po ukončení jednotlivých etap u rozsáhlejších akcí nebo programu regenerace
jako celku či na konci volebního období, zpracováním souhrnné monitorovací zprávy na
základě souhrnných údajů z projektů akcí ve srovnání se skutečností. Výsledky monitoringu
slouží jako zpětná vazba pro případnou změnu vztahu města ke zlepšení orientace nebo
kvality regenerace, a jako podklad pro aktualizaci program regenerace.

Karlovy Vary, dům Metropole v ulici Pod Jelením skokem
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F. Vhodné druhy náplně pro MPZ Karlovy Vary
F.1. Program rozvoje cestovního ruchu města Karlovy Vary
UNIQUE SELLING PROPOSITIONS
Karlovy Vary mají z pohledu pozorných návštěvníků, lázeňských hostů i odborníků
výjimečné hodnoty Unique Selling Proposition, (charakteristické rysy) které jsou dobrým
předpokladem pro marketingové využití. Zásadní výjimečnou hodnotou, kromě přírodního
bohatství horkých pramenů, je historické - kulturní dědictví, soustředěné především v území,
které je památkově chráněno jako městské památková zóna (v současné době je zpracován
návrh pro překvalifikování městské památkové zóny na městskou památkovou rezervaci),
kulturní a společenské dění, příroda bezprostředně navazující na historické území, atraktivita
okolí – možnost jednodenních výletů
Karlovy Vary jsou:
městem kulturního dědictví - nachází se zde značné množství památkově chráněných
objektů v historickém, lázeňském centru, z nichž jsou dva chráněny, pro svoji mimořádnou
hodnotu, jako národní kulturní památky; Císařské lázně – dílo významných vídeňských
architektů Felnera a Helmera, a chrám sv. Máří Magdalény – vrcholné barokní dílo Kiliána
Ignáce Dienzenhofera. Dále např. budova Karlovarského městského divadla, Zámecká věž,
Mlýnská kolonáda, Lázně III atd.
městem umění a kultury – kulturní instituce s nadregionálním významem - Galerie umění
Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje s pobočkou – interaktivní galerií
Becherova vila a Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
Návštěvnické centrum sklárny Moser, Becher muzeum, dalších 10 galerií, 10 významných
festivalů, včetně nejvýznamnějšího Mezinárodního filmového festivalu, 2 divadelní scény;
jedno z nejstarších hudebních těles v Evropě – Karlovarský symfonický orchestr, promenádní
koncerty v Mlýnské kolonádě aj.
městem zážitků – zahajování lázeňské sezóny – spojené s historickými oslavami zakladatele
města Karla IV., ochutnávka místní speciality – bylinného likéru Becherovka, slavnosti
porcelánu, sjíždění divoké vody na řece Teplé protékající městem, zimní závody na běžkách
v centru města, dostihy na závodišti v městské části Dvory, prohlídka podzemí Vřídla,
kulinářské zážitky, závody automobilů – veteránů.
městem kongresové a incentivní turistiky - konferenční prostory, 5* a 4* hotely, exkluzivní
historické prostory, blízkost výjimečných památek – hrad a zámek Bečov nad Teplou, hrad
Loket, zámek Kynžvart, klášter premonstrátů Teplá, blízkost Mariánských Lázní,
Františkových Lázní, Jáchymova ad.
městem s krásným okolím – mnoho desítek kilometrů lesních promenád s mnoha většími
i malými, mnohdy architektonicky ztvárněnými objekty – rozhledny, altány, chaty, vyhlídky,
také terény vhodné pro turistiku a cyklistiku, blízkost hranice s Německem
městem sportu – tři golfová hřiště, tenisové kurty, 9 koupališť a plaveckých bazénů, z toho
5 krytých, možnost vyjížděk na koni, několik stovek kilometrů cyklotras v blízkém
i vzdálenějším okolí pro letní cykloturistiku, blízkost Krušných hor s mnoha lyžařskými
terény – sjezdovými i běžeckými (se známým střediskem zimních sportů Božím Darem),
blízkost chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
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Památky a cestovní ruch
Lázeňství v České republice má dlouhodobou tradici jako vědní a léčebný obor. Lázeňství je
především zdravotnickou - léčebnou záležitostí. V tom smyslu je lázeňství takto všeobecně
chápáno a vymezeno, včetně příslušné právní úpravy a ochrany. Lázeňství je také komplexem
ekonomických činností různých odvětví a oborů, které svými výkony vytvářejí materiální
podmínky pro lázeňskou léčbu a zabezpečují uspokojování potřeb lázeňských hostů.
Oprávněně lze tedy lázeňství chápat jako významnou ekonomickou aktivitu, která vedle
přínosů pro veřejné zdraví má i nesporné ekonomické výsledky. Lázeňství se kromě
ekonomicky neměřitelných přínosů pro veřejné zdraví podílí na tvorbě zdrojů ekonomického
přínosu pro město. Ovlivňuje investiční činnost, zaměstnanost a významně přispívá k rozvoji
města.
V Karlových Varech, které jsou největšími lázněmi v České republice, lze tedy dělit
cestovní ruch z širšího pohledu na pobyty v lázeňských oblastech – v zóně lázeňského
cestovního ruchu (turizmu) a na léčebné pobyty přímo v léčebných lázeňských zařízeních.
Zóna lázeňského cestovního ruchu zahrnuje lázeňské území s poskytováním lázeňské péče (s
přírodními léčebnými zdroji). Lze konstatovat, že cestovní ruch v Karlových Varech je
příkladem kombinace lázeňství a turizmu. Zejména v sezóně se zde potkávají skupiny turistů,
které obdivují lázeňskou architekturu s klienty lázní, kteří v poklidu popíjejí karlovarské
horké léčivé prameny.
V posledních dvou desetiletích přichází do klasického lázeňského prostředí nový trend
tzv. wellnes. V současné době nabízejí tzv. wellnes pobyty nová zařízení, která se na tuto
službu specializují, wellnes pobyty se ovšem zabývají i tradiční lázeňská zařízení, která
původně nabízela pouze klasický léčebný program s využitím přírodního léčivého zdroje.
Wellness pobyty jsou sestavovány z lehčích procedur zaměřených na aktivity, které pomáhají
zlepšit celkovou tělesnou kondici, směřují k optimální výživě a vedou ke zdravějšímu stylu
života. Tento způsob pobytu v lázních lze velmi dobře kombinovat (díky menší časové
náročnosti) s dalšími aktivitami směřujícími k turizmu a rekreaci, především s aktivitami
sportovními (golf, tenis, jízda na kole, plavání atd.) nebo poznávacími (výlety, návštěva
památek atd.). V posledních letech řeší město i podnikatelé problém jak získat pro lázeňská i
ubytovací zařízení více mladších klientů pro delší pobyty. Jedním z možných řešení jsou
právě wellnes pobyty, doplněné pestřejší nabídkou kulturních programů, sportovních aktivit a
výletů do okolí Karlových Varů.
V souvislosti s nominací Karlových varů na zápis do Listiny světového kulturního
a přírodního dědictví Unesco lze očekávat nárůst především v oblasti turizmu. Vzhledem
k dosavadním bohatým zkušenostem i velmi rozvinuté infrastruktuře, je město Karlovy Vary
na příliv turistů, lázeňských hostů i vyznavačů wellnes, velmi dobře připraveno.
Cestovní ruch a památkové bohatství představují spojené nádoby. Památky spolu
s krajinou (přírodou) a některými dalšími atraktivitami (v případě Karlovarského kraje
především lázeňstvím) představují hlavní faktor, který přímo ovlivňuje rozvoj cestovního
ruchu a s ním spojené ekonomické přínosy.
Rozhodující návštěvnickou skupinou, která je současně největším ekonomickým
přínosem pro město, jsou lázeňští hosté. Na rozdíl od mnoha lázní v České republice jsou
lázeňská zařízení v Karlových Varech zaměřena především na zahraniční klientelu. Tento
současný trend navazuje na mnohasetletou tradici lázeňství. Karlovy Vary byly a jsou
kosmopolitním městem, které vždy vítalo návštěvníky ze všech koutů světa. Dokládá to
dlouhý výčet slavných návštěvníků města. Pokud jde o zájem turistický, jedná se většinou o
tranzitní (jednodenní), tudíž do značné míry zatěžující masový turismus pro infrastrukturu
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města, na druhé straně je to ale vítaná cílová skupina pro místní podnikatele – především
majitele butiků, prodejen skla, porcelánu, suvenýrů atd. Úkolem propagace a marketingu je
získat tuto skupinu návštěvníků města pro delší pobyty. Velkou část turistů i lázeňských hostů
stále tvoří návštěvníci ze sousedního Německa, kteří představují stabilní cílovou skupinu.
Město Karlovy Vary intenzivně spolupracuje se zahraničními partnerskými městy, jejich
infocentry, zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism, Českými centry v zahraničí
atd.
Pro město Karlovy Vary, které nabízí významné historické a kulturní památky
celoevropského i národního významu, se mohou stát důležitými předpoklady (šancemi)
dalšího rozvoje cestovního ruchu. Jednou z priorit rozvojové politiky Statutárního města
Karlovy Vary je tedy zachování a využití památkového fondu na území města pro cestovní
ruch. Cílem však není vytvářet z památek pouze infrastrukturu cestovního ruchu (ubytovací a
stravovací zařízení), ale koncipovat rozvojové projekty, jejichž součástí bude opravená
památka jako cíl cestovního ruchu a prohloubení informací o jejích hodnotách. Je nutno si
uvědomit, že využití kulturní památky nesmí nikdy znamenat poškození nebo dokonce
zničení její památkové, umělecké nebo historické hodnoty.
Město Karlovy Vary chce nadále využívat své tradičně osvědčené atraktivity
k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Prostředkem pro výrazný nárůst návštěvnosti by měla být
již v současné době účast v sériové nominaci Nejvýznamnějších lázní Evropy, později potom
vlastní zápis města na Listinu kulturního a přírodního bohatství Unesco, v rámci
Západočeského lázeňského trojúhelníku. Nutností je především zachování duchovního
prostředí (Genia Loci), mimořádných urbanistických i architektonických hodnot, včetně
obnovy a údržby jednotlivých objektů, především památek.
Nutností je nejen lepší využití vlastního historického a kulturního potenciálu (národní kulturní
památky, kulturní památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní přírody,
blízkosti krušnohorských středisek zimních sportů apod., ale i rozšíření nabídky o nová
zařízení pro trávení volného času na celém území města, sítě půjčoven sportovního zboží
apod., to vše se záměrem prodloužit průměrnou délku pobytu hostů, kteří nejsou klienty lázní.
Město Karlovy Vary i zainteresovaní podnikatelé budou společně v této souvislosti usilovat
o pořádání většího počtu výstav, kongresů a konferencí, tak aby se stalo centrem kongresové
a výstavní turistiky. V tomto ohledu bude podporovat vznik kongresové a výstavní
infrastruktury. Současně bude usilovat o rozvoj různých směrů poznávací resp. zážitkové
turistiky, jako je sportovní turistika, turistika za poznáním tradičních průmyslových výrob
nebo turistika spjatá s velkými kulturními akcemi (Mezinárodní Filmový Festival apod.). Pro
podchycení zájmu o tyto formy turistiky bude město podporovat rozvoj levnějších
ubytovacích zařízení, zásadně však mimo chráněné lázeňské území.
Pro realizaci těchto záměrů je nutné (mimo jiné) zajistit:
- kvalitní práci informačního centra města,
- rekonstrukci Horního nádraží,
- maximální využití místního modernizovaného mezinárodního letiště
- dokončení rychlostní komunikace R6 z Hlavního Města Prahy na hraniční přechod se
SRN – Pomezí nad Ohří.
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Rozvoj cestovního ruchu, projekty
Karlovy Vary jsou destinací, která v maximální míře soustřeďuje dvě odvětví
cestovního ruchu – lázeňství a turizmus. Vzhledem k zeměpisné poloze v mírném
klimatickém pásmu (zima trvá 5 měsíců v roce), je permanentní snahou všech, kteří mohou
lázeňství a turizmus pozitivně ovlivnit nebo na něm participují, prodloužení lázeňské a
turistické sezóny (především navýšením počtu přenocování v pozdních podzimních, zimních a
brzkých jarních měsících) tak, aby se zájem o návštěvu města rozprostřel na celý kalendářní
rok.
Příležitostí, které mohou tuto snahu výrazně pozitivně ovlivnit, jsou projekty
rozšiřující nabídku jak v lázeňském, historickém území, tak i v okrajových částech města
(Muzea, galerie, úprava parků, lesních promenád, obnova významných budov např.
Císařských lázní, rekreační úprava meandru řeky Ohře) a zapojení a využití atraktivního
bezprostředního i vzdálenějšího okolí města, bohatého na historické památky, přírodu a
příležitosti ke sportování.
Významným, finančně náročným projektem souvisejícím s rozvojem cestovního
ruchu, je rozvoj dopravy ve městě, především řešení tíživé situace v dopravě v klidu.
Výstavbu nových parkovacích domů řeší nový územní plán města, který by mělo schválit
zastupitelstvo města na konci roku 2015.
Základními dokumenty, které obsahují rozvojové projekty v oblasti cestovního ruchu
jsou Územní plán města Karlovy Vary, Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního
města (SPURM), Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (letiště
provozuje Karlovarský kraj), Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ). Město
připravuje dokument k rozvoji cyklodopravy v lázních.
Významným dokumentem, který pozitivně ovlivní prostředí, ve kterém se cestovní
ruch odehrává (památkově chráněné území – Městská památková zóna) je Plán ochrany MPZ
Karlovy Vary dokončený v září 2013 (viz výše). Úkolem plánu ochrany je zamezit
nevhodným stavebním aktivitám v památkové zóně a současně (za určitých podmínek),
umožnit rozvoj infrastruktury i služeb pro lázeňství a turizmus způsobem, který nepoškodí
památkovou hodnotu chráněného území, především v souvislosti s nárůstem počtu
návštěvníků města v souvislosti se zápisem nominovaného statku na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Specifický cíl: Dosáhnout toho, aby bylo vnitřní lázeňské území pro svoji unikátní
architektonickou hodnotu zapsáno na světové listině UNESCO.
Zdůvodnění: Image města by významně posílila skutečnost, že světově unikátní lázeňská
architektura a urbanistická hodnota vnitřního lázeňského území byla akceptována světovou
organizací a zapsána na světové listině UNESCO.
Je třeba pečovat o zachování jedinečné historické, architektonické a urbanistické hodnoty
města. Způsob rekonstrukce památkových objektů by měl nejenom ochránit historickou
hodnotu, ale také počítat se smysluplným využitím těchto objektů.
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Zapojení města Karlovy Vary 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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Tématické cesty již existující, které by mohly zahrnout na své trase město Karlovy Vary
Hradní cesta (Burgenstrasse)
Měří 1200 km a vede z Mannheimu do Prahy přes Cheb, zámek Kynžvart, hrad Bečov nad
Teplou, Loket a Klášter Teplá, dále pak na Švihov, Nebílovy, Kozel, Hořovice, Žebrák,
Točník, Křivoklát a Karlštejn do Prahy.
Návrhy tématických Cest kulturního dědictví v Karlovarském kraji, do nichž by se
Město Karlovy Vary mělo zapojit:
Lázeňská cesta
Trasa zahrnuje nejvýznamnější lázeňská města na území Karlovarského kraje v návaznosti na
obdobně koncipovanou cestu z Ústeckého kraje. Navazuje také na již započatý projekt Lázně
v srdci Evropy (– Bílina – Klášterec nad Ohří –) Jáchymov – Kyselka – Karlovy Vary –
Františkovy Lázně (možnost pokračování do Německa: Bad Brambach – Bad Elster – Bad
Steben – Bad Rodach – Bad Staffelstein – Bad Berneck – Bad Alexandersbad) – Lázně
Kynžvart – Kladská – Mariánské Lázně – Úšovice (– Konstantinovy Lázně –)
Barokní cesta
Trasa zahrnuje všechny významnější barokní památky i památky barokního sochařství
(– Krásný Dvůr – Mašťov – Kadaň – Klášterec nad Ohří –) Stráž nad Ohří (kostel) – Krásný
Les (torzo kostela) – Jáchymov (kostel, sousoší Nejsvětější Trojice) – Ostrov (zámek
s parkem a letohrádkem, klášter s kaplemi) – Bystřice (kaple) – Hroznětín (kostel, sochy) –
Horní Blatná (kostel, domy, sochy) – Nejdek (kostel, sochy) – Přebuz (kostel) – Chodov
(kostel) – Sedlec (kostel) – Karlovy Vary (kostel, sochy, domy)
Cesta klasicismu, historismu a secese
(– Klášterec nad Ohří –) Horní Hrad (hrad a zámek) – Jáchymov (kostel, radnice, lázně) –
Ostrov – Kyselka (lázeňské budovy) – Stružná (zámek) – Karlovy Vary (lázeňské stavby,
veřejné budovy, vily, rozhledny v okolí) –
Cesta historických měst
Trasa zahrnuje nejvýznačnější historická města na území Karlovarského kraje (– Mašťov –)
Valeč – Žlutice – Rabštejn nad Střelou – Manětín – Úterý – Teplá – Toužim – Bečov nad
Teplou – Krásno – Horní Slavkov – Loket – Sokolov – Karlovy Vary
Cesta hornických a technických památek
Trasa zahrnuje poměrně velký počet lokalit s hornickým a technickým dědictvím. Dělí se na
dvě navzájem propojené cesty – cestu hornickou, jejíž trasa vede po památkách spojených
s nejslavnějším obdobím rudného hornictví v Krušných horách a Slavkovském lese, a cestu
technických památek. Trasa hornictví propojuje české Krušnohoří se saským Krušnohořím.
Trasa technických památek – Karlovy Vary (historické podzemí Vřídla, letiště, litinová
kolonáda Sadového pramene, most arcivévody Karla, Poštovní dvůr, sklepy karlovarské
Becherovky a muzeum, výtah na Zámecký vrch, rozhledny Diana, Karla IV., vodojem v
Tuhnicích) – Dalovice (porcelánka Epiag) – Rybáře (porcelánka Karla Knolla)
Kostelní cesta
Alternativní trasa vedená bez ohledu na stavební druh a architektonické slohy. V tomto
případě jde o typologický souhrn zahrnující všechna slohová období - Karlovy Vary –
Rybáře – Sedlec –
Projekt Cest kulturního dědictví chce přispět k diverzifikaci zahraničního i domácího
cestovního ruchu na území kraje.
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F.2. Program rozvoje kultury - nehmotné dědictví města Karlovy Vary

V jednotlivých etapách vývoje Karlových Varů se stávala jejich návštěva vysloveně
módou a lázně rostly do podoby mondénního letoviska. Kdo ve světě něco znamenal, musel
se v Karlových Varech ukázat a patřičně prezentovat. Lázně s oblibou navštěvovali panovníci
a představitelé vysoké šlechty, bohatí podnikatelé ale i význačné osobnosti kultury,
spisovatelé, hudební skladatelé, malíři. Konaly se zde s oblibou četné kongresy a vědecké
konference. V průběhu 19. století se tak Karlovy Vary staly pozoruhodným kulturně
společenským fenoménem. Ve své době byly nazývány největším salónem Evropy pod širým
nebem. Zvýšený počet lázeňských hostů i návštěvníků znamenal pro lázně a město především
zvýšený nárůst finančních prostředků - příjmů do městského rozpočtu. Tak se postupně rodil i
masivní cestovní ruch a turistika v lázních, a tím se vytvářelo i charakteristické lázeňské
prostředí. Karlovy Vary byly vždy takovýmto živým kulturním a duchovním centrem, kde se
střetávaly jednotlivé evropské kulturní proudy a z nichž se vytvářelo jedinečné místní
kulturně společenské prostředí. Bohatý kulturní život je zde přítomný až do současnosti.
Nehmotné kulturní dědictví představuje živoucí a nepřetržitě se proměňující soubor praktik,
znalostí a reprezentací, který jednotlivcům i komunitám na všech úrovních společnosti
umožňuje vyjádřit, jakým způsobem chápou svět skrze své hodnotové systémy a etické
principy. Nehmotné kulturní dědictví vytváří ve společenstvích pocit sounáležitosti a
kontinuity a je tedy považováno za jeden z hlavních zdrojů kreativity a kulturní tvorby. Z
tohoto důvodu je namístě prosazovat globální přístup ke kulturnímu dědictví, jenž by měl mít
na zřeteli dynamický vztah mezi hmotným a nehmotným kulturním dědictvím a jejich
hlubokou vzájemnou propojenost.
Rozličné projevy nehmotného kulturního dědictví patří k základním kamenům kulturní
identity národů a společenství a zároveň představují společné bohatství veškerého lidstva.
Jsou hluboce vrostlé do místní historie a přírodního prostředí, projevují se mezi jiným
značnou jazykovou rozmanitostí a zároveň přinášejí různé představy o světě. Proto jsou
hlavním faktorem udržení kulturní diverzity v souladu se Všeobecnou deklarací UNESCO o
kulturní diverzitě (2001). Istanbulská deklarace z roku 2002 zavazuje vlády jednotlivých
členských zemí UNESCO k podpoře a předávání nehmotného kulturního dědictví, a to
především prostřednictvím informačních a výchovných akcí. Pro identifikaci a záchranu
nehmotného kulturního dědictví je nutné provádět patřičný výzkum a dokumentaci,
inventarizaci a registraci, zpracování legislativy a vhodných ochranných mechanismů,
provádět propagaci zaměřenou na zvýšení zájmu o kulturu a výchovu k úctě a pochopení
významu nehmotného kulturního dědictví, uznávání a ochranu držitelů tohoto dědictví a
rovněž předávání znalostí a dovedností.56

56 Istanbulská deklarace. III. Kulatý stůl ministrů kultury „Nehmotné kulturní dědictví, zrcadlo kulturní
diverzity“ Istanbul, 16.-17. září 2002. http://www.mkcr.cz/assets/zahranicniztahy/unesco/deklarace/Istanbulsk__deklarace.doc
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Instituce i kulturní aktivity, které se významně podílejí na vzniku lázeňského
kulturního prostředí v Karlových Varech:
Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje - Nová louka
Hlavní budova muzea je situována v exponované části lázeňského území Karlových
Varů v ulici Nová louka. Muzeum je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
Ředitelství muzea sídlí v nově zrekonstruovaném objektu v ulici Pod Jelením skokem.
Muzeum v Karlových Varech bylo založeno krátce po roce 1865 na popud významného
balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera, jako jednotná městská instituce společně s regionální
knihovnou a archivem. Muzeum dokumentuje karlovarské lázeňství, tradiční výrobu skla a
porcelánu, jáchymovské medailérství a mincovnictví, regionální národopis a cínařství.
Karlovarské muzeum provádí rovněž archeologické výzkumy a je informačním centrem pro
dokumentaci karlovarského lázeňství a stavebních památek. Muzeum pečuje o sbírky užitého
umění - cín, sklo, porcelán, nábytek; národopisné sbírky, nábytek, textil, nářadí a nástroje;
sbírky uměleckých řemesel a práce karlovarských puškařů a brusičů vřídlovce; sbírky k
vývoji lázeňství; sbírky regionální grafiky, plastik, obrazů, starých tisků; sbírky archeologické
a přírodovědné. Muzeum je dnes moderním informačním a badatelským centrem pro
dokumentaci vlastivědy Karlovarska. V souvislosti s nominací města Karlovy Vary a
předpokládaným zápisem na Listinu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, bude třeba
zásadním způsobem upravit stálou muzejní expozici. Do roku 2015, kdy muzeum bude slavit
150 let své existence, by měla být realizována nová stálá expozice. Muzeum Karlovy Vary
bude v nadcházejícím období stejně jako doposud využívat dle možností dotační tituly
Evropské unie i granty a dotační tituly, které vypisuje Ministerstvo kultury z rozpočtu České
republiky.
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
s pobočkou Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary se nachází na jihovýchodním okraji lázeňského území
Karlových Varů. Byla založena 1. ledna 1953 jako státní instituce s výstavním a akvizičním
programem zaměřeným na české a slovenské moderní umění. Ve 20. letech 20. století
sloužily prostory galerie Obchodní a živnostenské komoře v Chebu. Karlovarská galerie byla
jednou z prvních státních galerií, zakládaných Československým státem většinou v krajských
městech. Během devadesátých let změnila galerie dvakrát svého zřizovatele – z kompetence
okresního úřadu přešla pod Ministerstvo kultury České republiky a poté pod Karlovarský kraj.
I přes neustálý finanční tlak se jí podařilo zachovat vysokou úroveň výstavní a kulturně
výchovné činnosti – bohužel činnost akviziční musela být velmi omezena.
Interaktivní galerie Becherova vila je významná solitérní stavba, řešena vysloveně
jako rodinný palác - Palais Becher. Zcela zapadá do prostředí honosné části památkové zóny
města Karlovy Vary, zvané Westend. Uvnitř jsou výstavní prostory, výtvarná dílna nebo
sochařský ateliér. Pro vysokou architektonickou a umělecko-historickou hodnotu objektu byla
Vila Becher v roce 2011 restaurována a upravena na interaktivní galerii pro mladé
výtvarníky se zaměřením na činnost vzdělávací, výstavní, uměleckou, reprezentační a
ubytovací.
Vzhledem k současné situaci se Galerie umění Karlovy Vary v nastávajícím období
zaměří na doplňování příspěvků zřizovatele z evropských fondů – především z tzv. měkkých
projektů v rámci operačního programu Cíl III a později Cíl IV, které jsou zaměřeny na
příhraniční spolupráci. Rovněž bude podávat žádosti do dotačních titulů, jejichž
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prostřednictvím lze získávat finanční prostředky z rozpočtu České republiky, především z
dotačních titulů Ministerstva kultury.
V rámci nových aktivit se Galerie umění Karlovy Vary zaměří na rozsáhlejší, širší spektrum
nabídky workshopů, artefiletických programů, seminářů a kurzů mimo výstavní činnost.57 Ve
výstavní činnosti přibude intenzivnější spolupráce s potencionálními samoplátci výstav (při
nutném zachování stávající kvality) s atraktivním programem.
Návštěvnické centrum Moser
Unikátní pohled do historie sklárny poskytuje nové návštěvnické centrum Moser.
Nově řešená expozice v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než 150
let historie sklárny, uvádí slavné majitele luxusního skla Moser a představuje nejstarší
sklářskou tvorbu až po současné kolekce s více než 2000 exponáty.
Jan Becher muzeum
Nachází se v historické budově likérky Jan Becher, na křižovatce třídy T.G.Masaryka
a náměstí Republiky. Becherovka patří mezi nejznámější karlovarské produkty. Během
prohlídky se návštěvníci seznámí s její historií, výrobou či skladováním. Uvidí historické
předměty a krátký film. Becherovku je možné ve zdejší prodejně zakoupit a v baru ochutnat.
Muzeum umožňuje prohlídky i jednotlivcům.
Krajská knihovna Karlovy Vary
V rámci systému knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary (dále jen KKKV) každý
rok odbaví více než čtvrt milionu návštěvníků, kteří si půjčí téměř půl milionu knih, časopisů
a dalších dokumentů. KKKV je zároveň metodickým centrem pro všech 118 knihoven v
Karlovarském kraji a centrem pro meziknihovní výpůjční službu pro tyto knihovny.
Knihovna se veškerou svou činností podílí na podpoře a rozvoji čtenářské a
informační gramotnosti, mimořádný je její přínos ke gramotnosti funkční, plní důležitou
úlohu jako paměťová instituce – dlouhodobě uchová a zpřístupňuje významnou část
kulturního dědictví v psané, tištěné i digitální formě. Spravuje unikátní fond historické
balneologické literatury, který převzala do své správy v květnu roku 2002. Od té doby se
systematicky věnuje jeho katalogizaci a doplňování o nové přírůstky jak historického, tak
novodobého fondu. Velkou pozornost věnuje též digitalizaci historického fondu a
restaurování. Restaurováno bylo již více než 220 svazků. K tomuto účelu knihovna využívá
různé možnosti financování z evropských fondů, programů Ministerstva kultury ČR a také
sponzorských darů soukromých subjektů. Z těchto zdrojů knihovna postupně získala pro
balneologickou knihovnu od roku 2005 přes půl milionu korun. Krajská knihovna tím
podporuje i komunitní aktivity a sociální integraci na regionální úrovni, zvyšuje pocit
sounáležitosti s regionem. Rozvoj informačních technologií a jejich průnik do všech oblastí
života společnosti podstatným způsobem mění informační potřeby lidí.
Městská knihovna Karlovy Vary
Česká knihovna vznikla v Karlových Varech až po roce 1945. Zpočátku se rozvíjela
zejména díky darům občanů a darům ministerstva kultury. V 60. letech se stala řídícím
centrem všech knihoven okresu. V 70. letech byla dokončena rekonstrukce ústřední budovy
57

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury
nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde
rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Cílem
artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psychosociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.
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na I. P. Pavlova. Od ledna 1999 byl v prostorách čítárny zprovozněn internet pro veřejnost.
Po roce 2000 byla vytvořena internetová stránka knihovny, kde si mohli čtenáře vyhledat
veškeré informace.58
Městskou knihovnu provozuje Magistrát města Karlovy Vary. V hlavní budově v ulici
I. P. Pavlova, v lázeňské části Karlových Varů (150 m od Mlýnské kolonády), je oddělení pro
dospělé, oddělení pro děti a čítárna. Čítárna je vybavena moderními počítači, které umožňují
přístup na internet a bohatou nabídkou populárních i specializovaných časopisů. Svou
výhodnou polohou je budova městské knihovny snadno dostupná MHD ze všech částí města
Karlovarské městské divadlo
Historická budova městského divadla, postavená v letech 1884–1886 podle projektu
Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, prošla v letech 1994–1999 náročným
restaurováním s výrazným příspěvkem z Programu regenerace MPZ Karlovy Vary. Divadlo
bylo znovu otevřeno 24. června 1999 Gogolovou Ženitbou, následujícího dne provedl soubor
Národního divadla Mozartovu Figarovu svatbu. Po likvidaci vlastního souboru v roce
2004 sloužilo Karlovarské městské divadlo jako scéna pro dovezená představení. Scéna byla
pronajata na čtyři roky pražskému Divadlu Na zábradlí Karla Heřmánka. Od ledna
2008 divadlo již provozuje Karlovarské městské divadlo obecně prospěšná společnost. Jejím
zakladatelem je Město Karlovy Vary. Divadelní dům je skutečným živým kulturním centrem
města.59
Divadlo Dagmar
V tomto komorním divadle účinkují profesionální herci i herci amatéři (především studenti
karlovarských středních škol). Součástí divadla je také dětský dramatický soubor.
Lidická 455/40, Karlovy Vary-Drahovice
tel.: +420 353 231 238
e-mail: divadlo.dagmar@seznam.cz
web: www.divadlodagmar.cz
Městské divadlo BezDirky
Petřín 10, Karlovy Vary
web: www.mysebavime.com
Karlovarské hudební divadlo
Celní 889/13, Karlovy Vary-Rybáře
tel.: +420 353 566 535
Komorní scéna Husovka
V objektu působí v současné době tři divadelní soubory – hudební divadlo Libora Baláka,
divadlo D 3 a Klub Paderewski. Přijďte si sem vychutnat některý z koncertů, divadelní
představení, výstavu či autorské čtení.

58

http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/novinky.html
Karlovarské městské divadlo, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2011 http://www.karlovarskedivadlo.cz/aktualne/vyrocni-zprava-za-rok-2011/?aktualitaId=170
59
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Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary
tel.: +420 353 225 804
e-mail: husovka@mdkv.cz
Divadélko Jen tak - Kapsa
Divadélko Jen tak - Kapsa
Vítězná 390/51, Karlovy Vary-Drahovice
tel.: +420 353 220 086
Karlovarský symfonický orchestr
Karlovarský symfonický orchestr je příspěvkovou organizací města Karlovy Vary.
Orchestr byl založen v roce 1835 Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské
těleso. Labitzkého syn August je o 40 let později proměnil ve stálý symfonický orchestr
s rozsáhlou působností a všestranným repertoárem. V roce 1894 řídil v Poštovním dvoře
kontinentální premiéru Dvořákovy Novosvětské symfonie. S orchestrem spoluúčinkovali
renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon, Aram Chačaturjan, Zdeněk Košler,
Charles Mackerras, Libor Pešek, klavíristé Emil Gilels, Ivan Moravec, houslisté David
Oistrach, Gidon Kremer a Josef Suk, violoncellista Mstislav Rostropovič, cembalistka Zuzana
Růžičková, pěvkyně Magdalena Hajóssyová a Eva Urbanová, abychom jmenovali alespoň
některé. Ze stálých dirigentů se na profilu tělesa výrazně podíleli Václav Neumann, Vladimír
Matěj, Josef Hercl a Radomil Eliška. Na jejich odkaz navázal v letech 1991 - 1998 Angličan
Douglas Bostock. Karlovarský symfonický orchestr hostuje pravidelně nejen na koncertních
pódiích v České republice (mj. na festivalu Pražského jara), ale také v zahraničí, především
v Německu a v dalších evropských státech. Účinkuje nejen v symfonických programech, ale
také při operních festivalech (Oviedo), v baletních večerech (Bregenz), mezinárodních
soutěžích (Zaragoza), či kantátových koncertech (Antverpy, Bonn, Karlsruhe, atd.).60
Karlovarský symfonický orchestr je renomovaným a vyhledávaným reprezentantem
české hudby i kulturní tradice lázeňského města Karlovy Vary. V Karlových Varech
koncertuje ve Slavnostním sále Lázní III, v Mlýnské kolonádě, v sále sanatoria Richmond a
na dalších místech lázeňského města. Kromě abonentních a kolonádních koncertů pořádá i
řadu hudebních festivalů v Karlových Varech.
Hudební festival Beethovenovy dny
Hudební festival Beethovenovy dny je významnou součástí letní kulturní sezony Karlových
Varů. Karlovarský symfonický orchestr tento festival pořádá již od roku 1992 jako
připomínku skladatelova pobytu v lázeňském městě v roce 1812.
Dvořákův Karlovarský podzim
Dvořákův Karlovarský podzim byl inspirován vztahy Antonína Dvořáka ke Karlovým
Varům. Při první návštěvě A. Dvořáka v roce 1879 tu zazněl jeho slavnostní pochod a další
skladby následovaly. V roce 1894 se v Poštovním dvoře uskutečnila kontinentální premiéra
symfonie „Z nového světa“. V roce 1951 se uskutečnil první Dvořákův festival, v roce 1954
k 50. výročí skladatelova úmrtí festival druhý a od září 1959 se konají festivaly pod názvem
Dvořákův karlovarský podzim pravidelně.

60

http://kso.kso.cz
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Významné kulturní festivaly
Kulturní festivaly, ať už jde o festivaly filmové nebo hudební, se staly nedílnou součástí
kulturní nabídky v Karlových Varech. Jsou každoročně netrpělivě očekávány nejen obyvateli
kraje, ale i domácími a zahraničními návštěvníky. Některé mají tradici několik desítek let,
některé spatřily světlo světa po roce 1989. Důležité je, že každý z festivalů si našel své
publikum a žádnému nehrozí nebezpečí zániku z důvodu nezájmu návštěvníků. Některé
mohou být ohroženy pouze nedostatkem finančních prostředků. Takové situaci by měla
zabránit cílená podpora veřejného i soukromého sektoru.
Výčet významných festivalů:
- Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
- Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
- Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa
- Jazzfest Karlovy Vary
- Tourfilm
- Karlovarský folklorní festival
- Dvořákův karlovarský podzim
- Beethovenovy dny
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největší filmový festival v České
republice a nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě. Založen byl již
v roce 1946, kdy se v srpnu 1946 uskutečnila první filmová nesoutěžní přehlídka v
Mariánských Lázních a Karlových Varech. V Karlových Varech byla filmová přehlídka
samostatně uspořádána v roce 1947. V roce 1948 byl poprvé udělen, jako cena vítěznému
filmu, Křišťálový glóbus. Vzhledem k založení MFF v Moskvě byl karlovarský festival
donucen střídat se v letech 1959 až 1993 s moskevským festivalem. Roku 1994 se organizace
festivalu ujali Jiří Bartoška a Eva Zaoralová. Pod jejich vedením festival získal zpět ztracenou
slávu a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě. Festival je
od roku 1994 pořádán opět každoročně v první červencové dekádě. Jako jeden z nejstarších je
zařazen do kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů),
spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. V roce 2014 proběhl již jeho 49.
ročník. Začátek letních prázdnin se stal tradiční dobou, kdy tisíce mladých lidí z České
republiky i zahraničí promění jinak poklidné lázeňské město Karlovy Vary v několikadenní
svátek radosti a pohody. Právě tito lidé vytvářejí na karlovarském festivalu neopakovatelnou
atmosféru.
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka byla z počátku určena pro studenty
uměleckých škol. V průběhu let se však stala velmi prestižní a uznávanou soutěží
mezinárodní. Soutěže se každoročně účastní 80–110 pěvců z celého světa v kategoriích
OPERA, JUNIOR a PÍSEŇ. V kategorii PÍSEŇ je kladen mimořádný důraz, vedle tvorby
Antonína Dvořáka a písní romantiků, též na interpretaci soudobé tvorby. Vyvrcholením
soutěže je koncert laureátů, na kterém zpívají finalisté soutěže s Karlovarským
symfonickým orchestrem. Organizování soutěže je hlavní činností Mezinárodního pěveckého
centra Antonína Dvořáka Karlovy Vary, které pořádá každoročně, vedle své hlavní aktivity,
listopadové Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, vokální interpretační semináře.
Závěr semináře tvoří veřejný operní koncert s Karlovarským symfonickým orchestrem.
Semináře se každoročně zúčastňuje více než 20 pěvců z České republiky, Slovenska,
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Německa, Polska, Švédska, Islandu, Ruska, Ukrajiny, Číny, Jižní Koreje, Japonska, USA,
Mexika a dalších zemí.
Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa
Myšlenka realizovat česko-německý Festival Mitte Europa, Bavorsko-Čechy-Sasko,
vznikla v roce 1990 jako reakce na pád železné opony. Od roku 2004 spojuje česko-německý
kulturní Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa 65 bavorských, českých a saských měst a
obcí podél česko-německé hranice v délce 400 km, od Horní Falce, Horních Franků,
západních Čech, přes Vogtlandsko, Krušné hory a okolí Drážďan po severní Čechy. Spojuje
geograficky tři euroregiony – Euregio Egrensis, Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge a
Euroregion Labe/Elbe. Návštěvníci využívají širokou programovou nabídku k návštěvě
sousedního regionu na obou stranách česko-německé hranice. Svou šíří záběru podporuje
sbližování občanů žijících v příhraničních regionech.
Jazzfest Karlovy Vary
Jedním z osobitých rysů mezinárodní proslulosti Karlových Varů je jazzová tradice,
která nebyla zásadně přerušena ani obdobím totality. První jazzový festival pořádaný
v tehdejším Československu v roce 1962 se konal právě v Karlových Varech. Od roku 1982 se
začal v Karlových Varech pořádat každoročně Mezinárodní jazzový festival a od roku 2001 se
koná pod názvem Jazzfest Karlovy Vary. V současné době se karlovarský jazzový festival
řadí, vzhledem k umělecké úrovni, k nejvýznamnějším kulturním akcím v Karlovarském kraji
a zároveň patří k nejvyhledávanějším jazzovým festivalům v České republice.
Tourfilm
Pořadatelem tradičního cestovatelského filmového festivalu Tourfilm v Karlových
Varech je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, která organizačně pověřuje jeho
pořádáním agenturu AVANT Promotion, s.r.o. Od roku 2003 je festival spojen s národním
filmovým festivalem Tour Region Film. Posláním festivalu je uvést a ocenit filmy a
multimedia, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího i
zahraničního cestovního ruchu, a zároveň přispět k jejich širokému mezinárodnímu uplatnění.
Do soutěže jsou přijímány filmy, TV filmy, spoty, reklamy a multimedia sloužící
k popularizaci cestovního ruchu, aktivního využití volného času (kultura, zábava, cestování,
sport apod.) a k podpoře komerčních cílů v cestovním ruchu. Hlavní cenou, kterou uděluje
mezinárodní porota, je GRAND PRIX, udělovaná jako jediná bez rozdílu kategorie.
Karlovarský folklorní festival
Festival pořádají občanské sdružení Soubor písní a tanců Dyleň, Statutární město
Karlovy Vary, Obec Slovákov v Českej republike a Folklorní sdružení České republiky.
Jedním z hlavních cílů Karlovarského folklorního festivalu je chránit a oživovat zvyky, tance
a lidovou hudbu Karlovarska, a tím posilovat vztah obyvatel s územím, ve kterém žijí.
V průběhu festivalu se setkávají účinkující z mnoha zemí světa. Prostřednictvím folkloru a
tradic národnostních menšin žijících v České republice přispívá k jejich vzájemnému respektu
a toleranci, a usnadňuje tak jejich soužití s českou kulturou. Karlovarský folklorní festival
spolupracuje se školami v Karlovarském kraji a pořádá debaty zahraničních účinkujících se
studenty. Na festival přijíždějí amatérské, poloprofesionální i profesionální folklorní soubory
z celého světa.

141

Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024

TEXTOVÁ ČÁST

Zahájení lázeňské sezóny – svěcení pramenů
Svěcení pramenů je hlavní událostí lázeňské sezóny. V květnu začíná hlavní lázeňská
sezóna ve většině našich lázní. Její slavnostní začátek bývá spojen s oslavami, pořádáním
průvodů, historických, hudebních, folklórních a jiných kulturních akcí. Otvírání nebo také
svěcení pramenů je nejen zajímavou podívanou, ale společenskou událostí, která rok od roku
láká stále více návštěvníků. Počátky se tradují již v předkřesťanské době. Prameny, potoky,
studánky a další vodní zdroje měly pro naše předky velkou důležitost. Prvotním posláním
obřadů spojených s vodou, které naši předkové vykonávali v období na přelomu jara a léta,
bylo přivolat dostatek vláhy pro zabezpečení bohaté úrody. Časem byly tyto obyčeje
propojeny s křesťanskými Svatodušními svátky, které jsou, stejně jako Velikonoce, pohyblivé
a mohou připadnout na období mezi 10. květnem a 13. červnem. Historie svěcení lázeňských
pramenů pochází z období největšího rozkvětu našeho lázeňství, z 18. a 19. století. Slavností
otevírání lázeňských sezón je oproti tomu tradicí relativně mladou, spadá do počátků 20.
století. V posledních letech tato tradice získává novodobý rozměr několikadenních prestižních
kulturně-společenských akcí.
Zahájení sezóny v Karlových Varech se již tradičně nese v historickém duchu a trvá
zpravidla tři dny na přelomu dubna a května. Oslavy zahajuje Staročeský řemeslný trh a
vrcholí slavnostním obřadem svěcením pramenů 1. května., který je spojen s fanfárami, po
němž se vždy uskuteční slavnostní mše v Chrámu sv. Maří Magdaleny. Poté v Mlýnské
kolonádě pozdraví lid zakladatel lázní císař Karel IV. a s historickým průvodem své družiny
se vydává na cestu městem. Po tyto dny probíhá na území celého města řada dalších
kulturních akcí. Slavnost je již tradičně spojena s udílením „Ceny města“, kde se prezentují
také partnerská města. Další den pokračují slavnosti oslavy programem pro děti a ukončeny
jsou kolonádním koncertem Karlovarského symfonického orchestru

Evropské setkávání aristokracie v Karlových Varech
Tradiční setkání šlechty pod názvem „Karlsbader Wochenende“, jehož součástí jsou
plesy, koncerty, mše, hudební produkce se již tradičně koná na konci dubna v Karlových
Varech, pod záštitou Dr. Otto von Habsburg. V roce 2014 se konal již 17. ročník. Místem
konání je Grandhotel Pupp, Císařské lázně a Poštovní Dvůr. Výtěžek z tomboly na plese již
tradičně putuje na pomoc některé z humanitárních organizací.
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G. Použité podklady
Legislativní a metodické podklady
• Usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
• Zákony a vyhlášky České republiky ze Sbírky zákon.
• Úmluva na ochranu kulturních statků
• Statut lázeňského místa Karlovy Vary, nabývající účinnosti 1. ledna 2013
Územně analytické podklady
•
•
•
•
•
•

Územní plán města Karlovy Vary
Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města (SPURM)
Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary (IPRM)
Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ)
Studie regulativů výstavby pro památkovou zónu města Karlovy Vary, CASUA s.r.o.
Plán ochrany MPZ Karlovy Vary, Ing. arch K. Kuča, září 2013
Odborné a technické podklady

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program regenerace MPZ Karlovy Vary pro roky 1994-1995
Program regenerace MPZ Karlovy Vary pro roky 1995-1996
Program regenerace MPZ Karlovy Vary 1997-1998
Program regenerace MPZ Karlovy Vary 2009-2015
20 let regenerace MPZ Karlovy Vary (Mgr. J. Těžká, Ing. arch. I. Richtr, 2012
Koncepce památkové péče Karlovarského kraje, Ing. arch K. Kuča, Mgr. L. Zeman,
2006
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020, J. Prudík 2013
Programové prohlášení Rady města Karlovy Vary v období let 2010-2012
Karlovy Vary, revize hranic MPZ, NPÚ v Lokti, leden 2012
Management Plan Karlovy Vary, kulturního statku nominovaného v rámci
Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO, Mgr. L. Zeman (ed.), Karlovy Vary 2012

Závěrem :
Snahou a pojetím PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
KARLOVY VARY pro období let 2014 - 2024 je stanovení cílů a opatření k regeneraci MPZ
se zřetelem ke specifickým rysům činností a funkcí v MPZ i ve vztahu k městu jako celku a k
regionu v "živém" materiálu, který je potřeba dále ošetřovat a precizovat podle námětů a
názorů obyvatel městské památkové zóny i celého města, podle aktuálních závěrů plynoucích
z práce komise pro regeneraci, Magistrátu města Karlovy Vary a odborného pracoviště
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, po stránkách
kulturně společenských, vzdělávacích, sociálních, osvětových, stavebně technických a
investičních.
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H.1. Seznam kulturních památek na území města Karlovy Vary
Seznam nemovitých kulturních památek na území Statutárního města Karlovy Vary je převzat
z oficiálního Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dále jen ÚSKP), přístupného na
webových stránkách Národního památkového ústavu.61
číslo rejstříku = rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR
uz = stav ochrany (S, P = chráněno, NKP = národní kult. památka)
sídelní útvar = historická lokalita
čp. = číslo popisné objektu
název = název dle ÚSKP (některé názvy jsou doplněny kurzívou, jedná se o dnešní používaný
název památky, který může být odlišný od zápisu v ÚSKP)
adresa = název ulice či popis polohy; názvy ulic opraveny podle úředního stavu
číslo
uz
rejstříku
41251 / 4792
S
19189 / 4869
S

sídelní
útvar
K. Vary Doubí
Karlovy
Vary

18326 / 4886
S
19544 / 4887
S

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

15185 / 44133
45737 / 4876
27946 / 44052
16086 / 44327
21667 / 44130
15221 / 44129
25325 / 4878

S

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

34295 / 4879
S

Karlovy
Vary

19080 / 4888
S
28332 / 4875
S
38550 / 43979
S

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

61

S
S
S
S
S
S

čp.
čp.136

zámek
kostel sv. Linharta, zřícenina

Schwarzova kaple
čp. 302,
307, 448,
516, 580,
698

adresa
umístění

název památky

kaplička Ecce homo
lázeňský dům - soubor domů
Mariánskolázeňská ulice, s
omezením: architektonický
výraz hmoty a fasády

V od obce Doubí, Z od Vrchu
Přátelství
horní konec ul. Zámecký
vrch, vidlice ul. Petra
Velikého a Sovovy stezky
mezi ul. Bezručova a nábřeží
J. Palacha

Mariánskolázeňská ulice

kolonáda Mlýnská

Mlýnské nábřeží

kolonáda Sadového pramene

Dvořákovy sady

kolonáda Tržní

Tržiště

rozhledna - vyhlídka Karla IV.

nad Poštovním dvorcem

vyhlídka Diana

Vrch přátelství

altán - Findlaterův chrámek

nad Poštovním dvorem

altán - chrámek kněžny
Kuronské, tzv. Dorotein

nad řekou proti Galerii umění

socha Karla IV.

na budově městské knihovny
čp. 891, I. P. Pavlova 7

socha sv. Bernarda z Clairvaux

na S konci kolonády

socha sv. Jana Nepomuckého

http://monumnet.npu.cz
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45366 / 4874
S
19913 / 4873
S

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

19874 / 44760
32854 / 4900
17491 / 4896
24844 / 4897
35444 / 4894
44871 / 4895
18594 / 4892
29321 / 4893
40764 / 4898
14564 / 4889
11888 / 44757
34358 / 44552

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
P

Karlovy
Vary
Karlovy
NKP Vary
Karlovy
S
Vary
Karlovy
P
Vary
Karlovy
S
Vary
Karlovy
P
Vary
Karlovy
S
Vary
Karlovy
S
Vary
Karlovy
P
Vary
Karlovy
17153 / 4Vary
4123
S
101168
31953 / 4870
37382 / 4871
89006 / 44989
32855 / 44128
28801 / 44556
17258 / 4885
34181 / 4881
10839 / 45032

socha sv. Jana Nepomuckého
sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice
smírčí kříž

Karlovy
Vary

mezi řekou Teplá a
Smetanovými sady
Tržiště
pod Dianou, 40 m J od
Findlanterova sloupu

smírčí kříž
pomník - busta Adama
Mickiewicze
pomník - busta cara Petra
Velikého

v zahradě Vojenských lázní
v parku, u Mickiewiczova
mostu

pomník - busta J. W. Goetha

Goethova stezka

pomník - památník F. Schillera
pomník B. Smetany

v parku
v parku S od Poštovního
dvora

pomník L. van Beethovena

park za Poštovním dvorem

socha Hygie

v hale Vřídelní kolonády
v parku na stezce Jeana de
Carro

socha Karla IV.
vodojem č. I
Labitzkého lávka

Lázeňské lesy - Jelení skok

Svahová
přes řeku Teplá, u hotelu
Pupp

silnice stará Pražská, z toho jen:
pozemek parc. č. 434

P

46834 / 44534
P
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čp.1

nám. Svobody

čp.3

kostel sv. Máří Magdalény
kostel sv. Ondřeje s
Mozartovými sady
evangelický kostel
sv. Petra a Pavla, fara

čp.4

(anglikánský) kostel sv. Lukáše

Zámecký vrch

čp.19

Městský dům (radnice)

Lázeňská

čp.21

Lázeňská

čp.22

muzeum - dům U Zlatého klíče
(Městské divadlo)
divadlo Vítězslava Nezvala

čp.27

městský dům Černý orel

Tržiště

čp.29

lázeňský dům Zawojski

Tržiště

čp.2

Ondřejská
Mariánskolázeňská

Nová louka

lázeňský dům Wolker
čp.35

Tržiště
146

Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024

32832 / 44147
27713 / 44560
36635 / 44503
34615 / 44532
37556 / 44559
10312 / 44906

P

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

15990 / 44139
S
41634 / 44122
S

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

15403 / 44131
35026 / 44132
40122 / 44536
18222 / 44135
22377 / 44134
39139 / 44136

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

S
P
P
P
P

S
S
P
S
S
S

17027 / 4Karlovy
880
NKP Vary
Karlovy
103417 P
Vary
16053 / 4Karlovy
877
S
Vary
28677 / 4Karlovy
4163
S
Vary
33006 / 4Karlovy
4550
P
Vary
28919 / 4Karlovy
4558
P
Vary
46198 / 4Karlovy
4553
P
Vary
Karlovy
105065
P
Vary
Karlovy
19987 / 4Vary
4555
P
22592 / 4Karlovy
4146
S
Vary
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čp.37

lázeňský dům Atlantic

Tržiště

čp.43

lázeňský dům Olympia

Divadelní nám.

čp.82

obchodní dům (Baťa)

Vřídelní

čp.83

lázeňský dům Rubín

Vřídelní

čp.85

lázeňský dům Petr

Vřídelní

čp.93

mateřská škola
lázeňský dům – soubor tří
lázeňských domů Florencie,
čp. 474 a Dukla, Kyjev - Carlsbad Plazza
479, 995, (Moskau-Neapel, Quirinal,
223
Rudolfhof)

Na Vyhlídce

čp.243

(Městská) spořitelna

Divadelní nám.

čp.244

rozhledna - vyhlídka Johana
Wolfganga Goetha

čp.287

Mariánskolázeňská

Nová louka

čp.296

lázeňský dům Mickiewicz
lázeňský dům (a vinárna)
Embassy

čp.298

lázeňský dům Quisisana

Mariánskolázeňská

čp.301

lázeňský dům Jiskra

Mariánskolázeňská

čp.304

Mariánskolázeňská

čp.309

lázeňský dům Alser
lázeňský dům Lázně I. (Císařské
lázně) s omezením:
bez budovy přípravny rašeliny
činžovní dům
Deutschland
jiná lázeňská stavba – zahradní
restaurace Poštovní dvůr

čp.310

hotel - Grandhotel Pupp

Mírové nám.

čp.338

lázeňský dům Petr Veliký

Stará louka

čp.339

lázeňský dům Palacký

Stará louka

čp.343

lázeňský dům Elefant

Stará louka

čp.362

činžovní dům Metropole

Pod Jelením skokem

čp. 375

lázeňský dům Kladno (Bursa)

čp.306
čp.308

Nová louka

Mariánskolázeňská
Mariánskolázeňská
Slovenská

Stará louka
čp.377

městský dům U Tří mouřenínů
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19645 / 44554
13264 / 44549
19695 / 44562
37404 / 44538
10841 / 45033
12940 / 44537
15105 / 44539
30683 / 44531
20420 / 44548
15836 / 4868
12091 / 44909
40897 / 44137
36391 / 44042
29608 / 4883
30761 / 4901
25932 / 44142
33261 / 44143

P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
S
S
S
S
S

46356 / 44145
S
38313 / 4884
S
24124 / 43978
S
105011
10777 / 45018
20062 / 44561
49748 / 45153
45979 / 44164
46147 / 44551

P
P
P
P
S
P

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

TEXTOVÁ ČÁST

čp.378

lázeňský dům Continental

Tržiště

čp.381

Tržiště

čp.382

lázeňský dům Tři jehňátka
měšťanský dům
Sedm planet

čp.384

lázeňský dům Puškin

Tržiště

čp.386

činžovní dům Perun

Tržiště

čp.387

lázeňský dům Heluan

Tržiště

čp.388

Tržiště

čp.431

lázeňský dům Split
měšťanský dům
Walter Scott
lázeňský dům – zahradní
restaurace Malé Versailles
hrad – strážní hrádek Zámecká
věž

čp.438

zájezdní hostinec Helenin dvůr

Libušina

čp.467

lázeňský dům Labitzký

Mariánskolázeňská

čp.480

lázeňský dům Paderewski

Lázeňská

čp.507

lázeňský dům - Lázně III.

Mlýnské nábřeží

čp.542

Lützowova vila

stezka Jeana De Carro

čp.547

lázeňský dům Horník (Coburg)

Mariánskolázeňská

čp.559

(Hlavní) pošta
sanatorium Richmond, dnes
Parkhotel Richmond

T. G. Masaryka

čp.399
čp.420

čp.567
čp.574
čp.578
čp.580
čp.583
čp.618
čp.853
čp.918

Tržiště

Pod Jelením skokem
Křižíkova
Zámecký vrch

Slovenská
lázeňský dům - Vojenský ústav
lázeňský
městský dům - muzeum
(Okresní hejtmanství)
činžovní dům Klause
(Stuttgart)
sanatorium – dům Thomayer
Savoy Westend
lázeňský dům Olympic (dříve
Marx)
vila Artemis
sanatorium – Bristol
(Bristol Palace)
městský dům Osborne

čp.971

Mlýnské nábřeží
Nová louka
Mariánskolázeňská
Petra Velikého
Zámecký vrch
Petra Velikého
Zámecký vrch
Zámecký vrch
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10847 / 45029
12650 / 44929
15944 / 4872
45809 / 44563
10846 / 45037
11490 / 44530
49738 / 45152
10850 / 45030
29108 / 44144
10849 / 45036
10840 / 45031
20493 / 44127
10848 / 45038

P
P
S
P
P

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

P

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

10842 / 45035
P

Karlovy
Vary

25859 / 44557
20197 / 44991
50859 / 45235
10838 / 45034
50860 / 45234
52594 / 44126
12085 / 44885

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
K. Vary
Stará Role

P
P
P
S
P
P
S

P
P
P
P
P
S
P

104162 P
104419 P
27775 / 4899
S
100656 P

TEXTOVÁ ČÁST

čp.991

lázeňský dům Brno (Ritter)

Krále Jiřího

čp.1032

Libušina

čp.1039

Základní škola (Libušina)
kostel pravoslavný
(sv. Petra a Pavla)

čp.1048

lázeňský dům Marghareta (vila) U Imperiálu

čp.1053

lázeňský dům Trocnov

Krále Jiřího

čp.1070

hřbitov ústřední (evangelický,
katolický, židovský)

Hřbitovní

čp.1075

vila Ahlan

Sadová

čp.1087

lázeňský dům Vyšehrad

Krále Jiřího

čp.1088

hotel Národní dům

T. G. Masaryka

čp.1096

lázeňský dům Smetana

Krále Jiřího

čp.1106

vila Liberty

Krále Jiřího

čp.1107

hotel Beseda
Základní škola Dukelských
hrdinů
lázeňský dům Lázně V
se Smetanovými sady
Alžbětiny lázně
soud - areál s vězeňským
dvorem, mostkem, schodištěm,
opěrných a ohradní zdí

Jaltská

čp.1117
čp.1145

čp.1163

Krále Jiřího

Moskevská

Smetanovy sady

Moskevská

čp.1196

vila Becher

tř. Krále Jiřího

čp.1211

činžovní dům Mona Lisa

nábř. Jana Palacha

čp.1212

hotel Imperiál

Libušina

čp.1217

činžovní dům Am Lido

nábř. Jana Palacha

čp.1223

tržnice

Horova

čp.1229

(Komerční) banka

nám. Republiky

čp.1235

vila Pupp

Jarní

čp.1370

vila Skt. Georg
kolonáda Zámecká
(Zámecké lázně)

Havlíčkova

kostel Nanebevstoupení Páně

Kostelní

čp.2119
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32399 / 41033
S
103427

S

K. Vary
Stará Role
Karlovy
Vary

čp. 297

TEXTOVÁ ČÁST

výšinné opevněné sídliště hradiště, archeologické stopy

Bažantí vrch

Dům Město Olomouc

Husovo náměstí

Počet nemovitých kulturních památek na území Statutárního města Karlovy Vary

budovy

106

sochy, pomníky, památníky

15

liniové stavby

2

archeologická naleziště

1

Výběr nejvýznamnějších chráněných památek lázeňského dědictví na území města Karlovy Vary
velké lázeňské komplexy

4 (5)

kolonády

4 (5)

pavilony nad prameny

1 (5)

lázeňské domy

43

lázeňské penziony a vily

13

hotely (velké komplexy, velkohotely)

5

divadla, galerie

3

sálové objekty (Kursaal)

4

výletní místa s drobnou architekturou

6 (14)

Pozn. V závorce uveden celkový počet jednotlivých typologických druhů památek lázeňské architektury
i s nezapsanými exempláři. Lázeňských domů, drobných lázeňských penzionů a vil nezapsaných
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je na území Karlových Varů značné množství.
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H.2. Seznam navržených a navrhovaných objektů k zápisu
do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek
na území města Karlovy Vary
návrh
NPÚ
NPÚ
NPÚ
NPÚ
NPÚ
NPÚ
NPÚ

sídelní
útvar

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

čp.

adresa
umístění

název památky

stáčírna a zasilatelství
minerálních vod

1361

781/1 kaple Ecce Homo

Horova
v lázeňských lesích u
Chopinovy chaty

358

Lázeňský dům Zlatý jelen

Luční vrch

1080

Vila Johannes

Na Vyhlídce

83

Horní nádraží ČD

Nákladní

socha Immaculaty

Drahovice

Rašelinový pavilon
Císařských lázní

Mariánskolázeňská

868

kaple P. Marie Bolestné

Mariánská (za GH Pupp)

188/1
1216,
1257,

kaple sv. Vavřince

Tylova

Tržní krámky

Lázeňská

306

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

p.p.č.
st.p.č.

20662091

Karlovy
Vary

270

943

Karlovy
Vary

270
(455)

944

Divadlo Husovka
(Měšťanská a obecná škola) Husovo náměstí
Dům zahradníka
Schmollova zahradnictví
Husovo náměstí

Karlovy
Vary

čp. 5

3317

Zahradní restaurace
Diana

Výšina přátelství

Karlovy
Vary

1164/6

1323

Vila Luise

Na Vyhlídce

Karlovy
Vary

1287/
10

1319

Vila Irene

Na Vyhlídce

Karlovy
Vary

1160/
14

1316

Vila Luginsland

Na Vyhlídce

Karlovy
Vary

1157/
20

690

vila Wartburg

Libušina

Karlovy
Vary

1155/
14

702

Horní stanice lanovky
Imperial

U Imperiálu
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Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
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1267/4

625

kojenecký ústav

Zídkova

1304/2

661

Akropolis/Höhenvilla

Jarní

637

Hotel Bellevue

U Imperiálu

644

LD Varna (Doberauer)

U Imperiálu

1322/9

676

dům Minerva

U Imperiálu

1215/6

784

Galerie umění

Goethova stezka

železitý pramen

Bezručova

1357/
12
1290/
10

609

2742

Karlovy
Vary

470

1015,
1017 Myslivna/Jägerhaus

Karlovy
Vary

1312/
17 2739

obchodní akademie

Bezručova

Karlovy
Vary

1098

2784

bývalá Izraelitská
nemocnice

Bezručova

Karlovy
Vary

1321/8

2783

bývalý Izraelitský
starobinec

Bezručova

Karlovy
Vary

932,
970,
1216

2750,
2751,
2771 bývalé Reálné gymnázium

nábřeží Jana Palacha

Karlovy
Vary

1341/4

1705

Krále Jiřího

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

vila Benedikt

1264/
11 1709

vila Titania

1183/8
1137/
13
1178/
20
1143
1144

1973

Vila Mittgard

Krále Jiřího

1969

Vila Prezioza

Krále Jiřího

1999

vila Bayer

Krále Jiřího

1975

Vila Waldeck

Krále Jiřího

513/8

1235

dům Telegraf

Zámecký Vrch

Krále Jiřího

Karlovy
Vary

463/22 1238

dům Král anglický

Zámecký Vrch

Karlovy
Vary

1368/
24 1615

vila Chopin/Schäffler

P. Velikého
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Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

541/3
151/24
941
173,71
3,171,
282

2060 Vysoká škola
T. G. Masaryka
2248,
2246 Kino a Hotel Pasáž
T. G. Masaryka
2237,
2238,
2239 bývalá likérka Becherovka T. G. Masaryka

1232/
15 1861
1016/
13 1907
1055/
11 1909
1046/9

TEXTOVÁ ČÁST

1911

vila Wingolf

Moskevská

Kaiservilla

Moskevská

vila Themis

Moskevská

vila Josefa

Svahová
Moskevská

Karlovy
Vary

2107 Roter Hirsch/Sparkasse
1896,
1897,
1169/2 1898,
6+1170 1899,
/24
1900 Zlatý kříž

Karlovy
Vary

1313/8

poliklinika

nám. M. Horákové

Karlovy
Vary

1381/
14 2978

bývalá Policejní stanice

I.P. Pavlova

Karlovy
Vary

891/1

2974

Městská knihovna

I.P. Pavlova

2947

plastika od
V. Květenského

areál Thermálu

kašna
od V. Květenského

Zahrada vily Mercedes

LD Bílý kříž

tř. Krále Jiřího

901/2

Karlovy
Vary

-

Karlovy
Vary

1316

2189

Svahová

Karlovy
Vary

101/2

Karlovy
Vary

1307/
12

Vila Riedl

tř. Krále Jiřího

Karlovy
Vary

1181/
16

Vila Fink

tř. Krále Jiřího

Karlovy
Vary

1268/
18

Vila Dieterle

tř. Krále Jiřího

Karlovy
Vary

974/18

Vila Silva

tř. Petra Velikého

Karlovy
Vary

990

dům Kleopatra

tř. Petra Velikého
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Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

1014

dům Carlton

tř. Petra Velikého

1020/
12

dům Rusalka

tř. Petra Velikého

422/20

dům Ontario

Zámecký vrch

25

Tržiště

527

Dům Mattoni Trinkhalle
Dům Opera Palace
(Regina)
Zájezdní hostinec
U města Lvova

24

Dům Kávovník

Lázeňská

23

Dům Raphael

Lázeňská

239/4

Norimberský dvůr

Moravská

222

Dům Tři bažanti

Moravská

253/17

Interhotel Central

Divadelní náměstí

1030

Vila Leopoldum

Na Vyhlídce

1080

Vila Löwenmacht

Na Vyhlídce

887

Rozhledna Aberg

734

Dům Beethoven

Zahradní

71

Hotel Pavlov

I. P. Pavlova

Střední odborné učiliště

Ondřejská

655

Kavárna Hubertusburg,
Panorama

U Třech křížů

769

Penzion Jaro

Ondřejská

844

Dům Princ Evžen

Sadová

916

Vila Tereza

Zámecký vrch

462

Dům Meran
Tzv. hrázděnka
Schmollova zahradnictví

Pod Jelením skokem

281

1122

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

TEXTOVÁ ČÁST

945

Nová Louka
Libušina

Husovo náměstí

Spodní stanice lanovky
Diana
Mariánská

1218
1044

VilaAsgard
154
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Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
Karlovy
Vary
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1224

Vila Schwarzer

Krále Jiřího

1261

Vila Frisia

Krále Jiřího

1263

Vila Senta

Krále Jiřího

1206
919,
920,
921,
922

Vila Hohenschwangau

Krále Jiřího

Císařský dvůr

I. P. Pavlova

742
1026,
1045

Dům Mendelssohn

Bulharská

Dům Merkur

Vítězná
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H.3. Průzkumy barevnosti obvodových plášťů a fasád v MPZ
Karlovy Vary
Na základě výsledků průzkumů obvodových plášťů památek i památkově hodnotných staveb
již bylo v Karlovarském kraji shromážděno větší množství poznatků výtvarného a
architektonického řešení včetně barevnosti, z nichž lze sestavit stručný vývojový přehled.62
Jako příklady staveb uvádíme pouze ty, u nich byly předmětné historické úpravy pregnantně
zjištěny, popřípadě jsou dosud viditelné.
Barokní stavby
V počátcích barokní architektury zůstala charakteristická úprava obvodových plášťů
jako v renesanci, s motivy iluzivního malovaného kvádrování v nároží. Omítky byly
prováděny opět kvalitní s velkým množstvím vápna, pro vylehčení i lepší přilnavost se do
nich přidávalo drcené dřevěné uhlí a pro větší trvanlivost i chlupy domácích zvířat. Povrchová
vrstva byla utahována a zarovnávána dřevěnými hladítky (kletované omítky). Ve snaze o
vytvoření lepší iluze hrubě opracovaného kamenného kvádru, bývala omítka v armaturách
upravována vpichy březovým košťátkem (vpichy jsou tak často značně nerovnoměrné).
Omítkou byly opatřovány komplet fasády i s konstrukčními články, včetně kamenných ostění
vstupů a oken, armovaného nároží, hlavic a říms.
Pro rané baroko je příznačná barevnost se světlými plochami, nejčastěji bílá a
tmavšími aktivními články (ostění otvorů, římsy, pilastry, nárožní armatura) v barvě červené.
červeno – bílá barevnost byla přímo charakteristická pro tvorbu Kryštofa a Kiliána Ignáce
Dientzenhofera, jak tomu bylo i v případě kostela sv. Maří Magdalény v Karlových Varech.
Vedle zděných a omítaných ploch byly barveny a natírány i hrázděné konstrukce. Nejstarší
příklady barevného pojímání hrázděného zdiva máme zachyceny v Karlových Varech
z počátku 18. století (dům Petr, dům Krásná Královna, dům Sedm planet, dům Maltézský
kříž). Dřevěné konstrukce byly natírány řidším vápenným pačokem probarveným pigmentem
příslušné barvy, nejčastěji červené, ale i okrové či šedomodré. Vnitřní výplně hrázděných
konstrukcí vyplétané a opatřené hliněnou omazávkou s vrypy pro uchycení vrchní omítky
(tzv. „Murl“), mohly být řešeny i bez omítnutí s cílem dekorování ploch. Pak byly opatřeny
pouze vápennou ličkou. Jinak byly běžně omítané a opatřené nátěrem přírodního vápenného
pačoku (bílá) s lemováním trámů hrázdění (sloupků, paždíků i vzpěr) páskou v tónu shodném
s barevností dřevěných částí. Dům Maltézský kříž měl tyto pásky doplněny šedočernými
linkami, které se navzájem křížily. Stejné barevné systémy bývaly uplatněny i v interiéru, a to
jak na stěnách, tak i na stropech. Nejčastějším rozvrhem byla červená barva na trámech
s červenou páskou podpořenou černou linkou s krémovou barvou omítaných výplní,
šedomodrá s černou či červenou linkou s bílou plochou výplní, nebo okrová s červenými
linkami či bez linek. Celé město tak bylo pestře rozbarvené.
V pozdním baroku a následně v rokoku byla na fasádách stále častěji realizována
bohatá štuková dekorace dům U tří mouřenínů. Hrázděné konstrukce domů v Karlových
Varech se zahalují a plně omítají (viditelné zůstávají pouze v pohledově nepřístupných
pozicích, štítech a dvorních partiích). Barevnost se nepoměrně zjemňovala, na místo syté
62 Zeman, L.: Fasády karlovarských domů. Nové poznatky z průzkumů Státního památkového ústavu v Plzni.
In: XI. historický seminář Karla Nejdla 2001, sborník příspěvků, Karlovy Vary 2002, s. 61-64; Zeman, L.:
Barevnost architektonických souborů. Průzkumy a obnova barevnosti na Karlovarsku od renesance až po 20.
století, rkp. 2004; Zeman, L.: K obnově fasád 19. století v Karlových Varech. In: Sborník příspěvků konference
Obnova památek 2006 – fasády, Praha 2006, s. 41-47.
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červené byla velmi módní barva růžová v plochách s doplňkovou barvou šedou na článcích
(dům čp. 145 Jáchymově), světlá zelená, písková. Systém barevnosti se ale již znovu otáčel a
články byly barveny sytějším odstínem než plochy.
Klasicistní stavby
Plynulý přechod pozdního klasicizujícího baroka do plně klasicistních forem se
projevil i ve výtvarném pojetí obvodových plášťů. Omítky byly povětšinou méně kvalitní než
v renesanci a baroku, s velkou příměsí hliněných či jílovitých složek. Ve větší míře se ale již
prosazovala omítka dvouvrstvá, jejíž vrchní tenká štuková vrstva kryla spodní jádrovou
omítku. V pozvolném nástupu klasicismu na počátku 19. století, docházelo k ústupu od živé
barokní barevnosti průčelí ke světlejším pastelovým barvám v odstínech světlého okru, šedé,
zelené či modré. Tektonické prvky i články (lisénové rámce, pasparty oken a dveří, římsy)
byly světlejší, často bílé. Pro Karlovy Vary máme ale zachycen obrácený systém barevnosti se
světlejšími plochami a sytějšími články. Doplňkovou barvu na fasády přinášely okenice. Ty
byly natírány v romantické nápodobě italského prostředí v různých barevných tónech od
zelené, přes tyrkysovou, šedou apod. Tato snaha o romantické italské prostředí vrcholila
v lázeňských městech v 60. a 70. letech 19. století.
Střídmé a strohé fasády kasárenského stylu měly často barevnost monochromní,
jednobarevnou. I empír se na jedné straně snažil evokovat antiku používáním monochromních
úprav v odstínu velmi světlého okru (neboť antické památky byly bez vrchních barevných
nátěrů a teprve posléze docházelo k objevům jejich původní živé barevnosti. Principy
sytějších fasád s nátěrem ve dvou odstínech přejal i měšťanský biedermeier. I v interiérech se
uplatňovalo iluzivní kvádrování či jednoduché šablonové malby napodobující drahé tapety.
Často se řešil pouze pás pod stropem ve formě šablonové malby s rostlinným motivem (dům
Maltézský kříž, dům Krásná Královna).
Stavby romantismu a raného historismu
Nástup romantismu přinesl doplňování strohých fasád ještě poměrně drobnými články,
vnímanými jako samostatné artefakty s jemným barevným odlišením. Tento vývoj máme
zatím nejlépe zachycen pro Karlovy Vary. Stále se používá sytějších ploch s bílou tektonikou.
Doplňované prvky ve formě růžic či různých rozvilin již byly prefabrikované, nejčastěji
z terakoty, a v první fázi se uplatňovaly ve své přirozené barevnosti, bez nátěru (Bulharská a
Mariánskolázeňská ulice).
Romantický historismus 40.- 60. let 19. století
V rané fázi historizujících slohů začaly být fasády rozbarvovány s obráceným
rozvrhem barevnosti. Vzhledem k tomu, že přicházely do obliby gotizující články
(zalamované nadokenní římsy, atikové zídky s napodobením cimbuří) a prvky románské
architektury (obloučková římsa), které měly imitovat kamenicky provedené články, byl jejich
povrch tónován šedou či šedohnědou barvou. Barevnost Lützowovy vily ze 40. let 19. století,
usazené romanticky nad lázeňským centrem, byla původně řešena ve dvou odstínech velmi
světlé pískové, na článcích světlejší. Evokovat se tak měla ušlechtilost kamene, v tomto
případě pískovce. Obdobný systém byl uplatněn i na fasádě Lázeňské budovy, tzv. Kurhausu
(dnes Lázně III) z let 1863-1866. Projekt počítal původně s monochromní barevností fasády,
dotvořenou bohatostí členění hmoty a profilace jednotlivých prvků. Podle průzkumu fasády a
rozboru ikonografie však bylo zjištěno, že prvotní realizované barevné řešení bylo v jemném
rozbarvení pískově hnědé s tmavší na plochách a světlejší na článcích. Později bylo toto
rozbarvení otočeno. Velmi zajímavá snaha po imitaci ušlechtilých kamenných článků je
patrná na fasádě domu Město Štětín, čp. 425 na Zámeckém vrchu, kde vlastní plochy fasády
byly voleny jako nejsvětlejší a výrazné gotizující články (profilované pruty ve formě
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ondřejských křížů, šambrány oken a horizontální prvky kordónové, parapetní a korunní římsy
s vlysem) byly v nejsytějším tónu šedohnědé. Bosované nárožní lisény a prvky ustupující, ale
podporující plasticitu profilovaných prutů, byly o tón světlejší, než tyto prvky, ale o něco
sytější, než vlastní plochy. Systém barevnosti fasády, zřejmý již z unikátně zachovaného
kolorovaného stavebního plánu z roku 1867, potvrdil i průzkum fasády. Šedá barva (v
Rakousku ještě dnes běžně zvaná „kamenná barva“) byla pro imitaci kamenických článků
použita ve větší míře na fasádách domů v ulici Pod Jelením skokem čp. 397 a čp. 398
(Makart), kde je barevnost v jasných odstínech okrově žluté a olivově zelené, doplněna šedou
na článcích a tektonickém členění fasád. Dalším výrazným příkladem může být objekt
Okresního soudu v Moskevské ulici, vycházející plně z architektury saské renesance
s uplatněním iluzivních kamenných článků na světlé ploše a dekorativní výmalbou
v posledním patře, jíž vrcholí štítový rizalit hlavního vstupu. Obdobná řešení s šedě
tónovanými gotizujícími články máme zachyceny i v dalších městech regionu, například na
náměstí v Lokti.
Přísný historismus - neorenesance 70. - 80. let 19. století
Přirozenost barvy kamene byla uplatněna v této době pouze na Zítkově sloupové
kolonádě Mlýnského a Nového pramene. S uplatněním režného kamenného zdiva byly
budovány zejména stavby romantických rozhledem s cílem monumentálnosti a majestátnosti.
V této době také vrcholí romantická snaha o puristické očišťování stavebních památek a
odhalování jejich kamenného zdiva na důkaz jejich starobylosti. Hodnota stáří a její
vizualizace přinesla ztrátu řady původních úprav obvodových plášťů. Nepatřičné odhalování
kamenných článků však přetrvává až do současnosti.
Jeden z nejstarších sídelních komplexů v bezprostřední blízkosti Karlových Varů
představuje rovněž zámecký areál v Doubí. Barevnost fasád zámecké kaple, upravené roku
1865 v novorománském stylu, byla pojímána v jemných pískových tónech s nápodobou
kamenných článků v barvě šedohnědé. V letech 1868-1869 byl na severní straně zámeckého
nádvoří postaven „salon“ ve stylu maurské architektury, kde byla barevnost fasád řešena
v šedých tónech přímo malířskou technikou – základní plochy nejsvětlejší, tektonické prvky a
architektonické články tmavší. Plochy vyčleňující oslí hřbet maurských oken byly ještě navíc
barevně zintenzivněny iluzivním mramorováním. Vlastní zámecká budova, vybudovaná jako
novostavba po roce 1884 v neorenesančním stylu, měla fasádu v barevném řešení dvou
odstínů světlého okru.
Maurským stylem s výraznou barevností se vyznačuje kaple Židovského hřbitova
v Karlových varech - Drahovicích z roku 1892. Úprava fasády obsahovala horizontální, na
projektu Karla Hellera jemně rastrovanou, rustiku s armaturou v nároží. Tyto plochy byly
sestaveny z malých destiček (9 x 9 cm) s diagonálně prolamovanými sklípky (1 x 1 cm), které
i při nedostatku vhodných světelných podmínek zvýrazní požadovaný hrubý rastr ploch.
Profilace hran nárožní bosáže i horizontálních pásů rustiky byla realizována iluzivní
výmalbou dvou linek ve středním a světlém tónu v kontrastu s tmavším tónem vnitřních
ploch. Obdobné uplatnění takovéhoto obkladu fasády vytvářející velmi zajímavý rastr bylo
zjištěno i na fasádě domu Caffébaum, (dnes obchod se sklem Bohemia) čp. 24/11 v Lázeňské
ulici. Ve stavebním archivu města Karlovy Vary se navíc unikátně dochoval i návrh
barevného řešení jednotlivých průčelí, řešený ve dvou jemných odstínech světlého okru –
v plochách tón tmavší, na článcích o tón světlejší. Toto barevné řešení fasád bylo také
průzkumem omítkových vrstev prokázáno.
Italskou renesanci postupně vystřídala renesance francouzská s klasicizujícími prvky a
renesance severská s režným cihelným obkladem fasád. Příkladem může být evangelický
kostel sv. Lukáše, dům Raphael v Lázeňské ulici či vily na třídě Krále Jiřího a v Moskevské
ulici, nebo Vila Charlotte čp. 928 na třídě Petra Velikého. Při čerpání ze seversky zaměřeného
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renesančního či barokního proudu (s nizozemskými vlivy) pak mohla být fasáda nejčastěji
přepásaná vodorovnými pásy s rozbarvením ploch a světlých (pískovcových) článků.
Příkladem může být bývalá radnice, později Správa lázní v Lázeňské ulici č. 19/1, kde je
nalezená barevnost potvrzena i původním kolorovaných stavebním výkresem. Fasády vily
Splendid (dnes Ahlan) v Sadové třídě mají plochy zlatého okru rozčleněny pásováním v barvě
šedohnědé, tedy v odstínu přírodního kamene, který je uplatněn na sloupech lodžií v imitaci
mramoru (stucco lustro). Další barva byla vnesena uplatněním fládrovaných oken v barvě
temného mahagonu.
Pozdní historismus 90. let 19. století
V pozdním historismu, kdy od 80. let 19. století, dochází k projevům slohového
mísení všech historických forem se stále více uplatňuje bohatá štukatura s barokně a rokokově
rozevlátým ornamentem. Téměř v devadesáti procentech zkoumané architektury přelomu 19.
a 20. století se jednalo o monochromní provedení fasády maximálně s doplněním druhé barvy
buď užitím režného zdiva či na dalších prvcích – okenicích, oknech, zábradlí balkónů,
dekorativních klempířských prvků. Ale i zinkové prvky, jako například krytí nosníků balkónů
či arkýřů, byly napodobovány do tvarů kamenných krakorců a tónovány do barvy fasády.
Často se již používaly v omítkách cementové složky, příměsi na bázi kupfsteinského vápna a
sádra.
Struktura tektonického členění většiny fasád na přelomu 19. a 20. století již byla
stavěna s předpokladem použití jediné barvy a není tudíž dováděna do logického systému.
Bohaté štukové dekorace se totiž mnohem více projeví a jejich plasticita zvýrazní světelným
efektem – hrou světla a stínů. Architektura Belle Époque uplatňovala ve svých „čistých“
liniích, nejčastěji ve světlém okru imitujícím hladké zdivo z pískovcových kvádrů. Tomuto
ideálu se snažili přiblížit i ve střední Evropě. I Karlovy Vary tak ještě do konce 2. světové
války působily vizuálně jednotným dojmem s převažující barvou velmi světlého okru či šedé.
Dekor fasád byl doplňován vyřezávanými dřevěnými konstrukce ve stylu švýcarské či
tyrolské architektury - ve štítech, na balkónech či lodžiích. Barevnost dřevěných prvků bývala
buď ponechána ve své přirozené barvě, nebo byla tónována v barvách hnědé, hnědočervené či
zelené.
V nové romantické vlně obliby středověkých šlechtických sídel pět nastupuje úcta ke
kameni a kamenickým článkům. Pro jejich vhodnou imitaci byly štukové prvky opětovně
natírány v šedém či pískovém tónu jak na známé vile Ritter či vile Hohenburg, dnes
Vyšehrad, na třídě Krále Jiřího.
Stavby secese a moderny
Příchodem secese a moderny jsou opět oživována vícebarevná průčelí. Secesní
ornamentika a pestrá barevnost domu Zawojski na Tržišti, včetně zlacení, je však pro Karlovy
Vary netypickým příkladem. Typická barevnost karlovarské secese zůstává naopak
monochromní s důmyslnou hrou světla a stínu bohatých štukových doplňků, jako na objektu
Městské spořitelny na Divadelním náměstí, na fasádě domu bratrů Nastopilů na Staré Louce,
nebo na Vile Silva. Dalšími doplňky, přinášejícími druhou barvu je uplatňování několika
druhů omítkových úprav, použití hrubozrnných omítek, technika pertlování, ale i vsazování
glazovaných cihel, keramických destiček či celých plastik. Takovýmto příkladem jsou domy
čp. 1119/11 a 1120/10 na náměstí Milady Horákové s obnovenou původní barevností svých
fasád. Secesní fasáda Měšťanské školy (dnes Škola Dukelských hrdinů) z roku 1904 na
dnešním náměstí Milady Horákové, byla původně rozbarvena dvěma odstíny pískové barvy,
na plochách tmavší a na aktivních článcích o něco světlejší. Do vrcholů štítů a supraport
vstupů bylo použito pískovcových plastik, ponechaných v přírodním stavu bez nátěru. Vedle
štípané břidlice na romantizujících stavbách se nadále uplatňovala pálená krytina s možností
secesního glazování, jako tomu bylo v případě Hotelu Střelnice (dnes Národní dům) či
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vzorkovny porcelánu K.Knolla v Karlových Varech – Rybářích. Barevnost do obvodových
plášťů domů přinášely i nadále doplňkové prvky, jako uplatnění dekoru z režných cihel
v barvě červené, okrové či smetanové.
Heimatstil
Na počátku 20. století se stále zřetelněji uplatňovaly „národní“ tradice, Heimatstil, s
opětovným používáním hrázděných konstrukcí. Z tradice vychází jak vlastní konstrukce
hrázdění (skutečné či pouze iluzivní), tak i její barevnost, nejčastěji v sytých červených
tónech. Do monochromně řešených fasád tak tyto konstrukce přinášejí druhou, doplňkovou
barvu. Příkladem nám mohou být vhodně obnovené fasády výletní restaurace Myslivna či vily
Chopin a Silva (dnes Konzulát Ruské federace) na třídě Petra Velikého, v karlovarské vilové
čtvrti Westend.
Stavby prvé poloviny 20. století
Na rozdíl od secese se v architektuře Karlových Varů plně projevila tvorba rané
moderny a německého dekorativismu, směřujícímu k Art Deco. Architekturu průčelí
doplňovalo množství prvků, vedle žaluziových okenic například dřevěné treláže, ale i vhodné
krytiny střech dle jeho stylového výrazu. „Nová klasika“ operovala opět s jednobarevným
schématem antických předloh (Zámecká kolonáda a Alžbětiny lázně). Výjimku tvoří dům U
tří mouřenínů Fridricha Ohmanna, kde byl projektant nucen navázat na historický dům i
okolní prostředí.
V meziválečném období se architektura, pokud byla řešena s rozbarvením, opět
navracela k uplatňování tmavší tektoniky v kontrastu se světlými plochami, v nápodobě
těžkých kamenných článků podle vzorů velkoněmecké a později říšskoněmecké architektury.
Ale zatímco v německém prostředí, za hranicemi Čech, se uplatňuje přírodní kámen v tvrdém
a masivním kamenořezu, v německém prostředí česko-německého pohraničí se stále i v této
době používá nápodoby kamene, jenž působí nepoměrně odlehčenějším dojmem (zástavba v
ulici Karla Čapka na Čertově ostrově).
Postupně začaly převládat povrchové úpravy fasád s použitím tvrdých, šlechtěných
omítek - tzv. břízolitové, neboli „kamenné“ omítky. Tyto druhy omítek již byly probarvené ve
své hmotě, většinou v červenohnědé, okrové či šedé barevnosti a nebyly proto již dále
opatřovány vrchním barevným nátěrem. Ve velké většině se povrchová úprava řešila jako
kamenný obklad, s naznačeným spárořezem (záseky na hranách). Povrch omítek, který je
tvořený příměsí slídy, kamínků či větších zrníček písku, je při vhodných světelných
podmínkách více aktivní, než plocha fasády opatřená klasickým fasádním nátěrem.
V interiérech se až do 30. let 20. století realizovala s oblibou šablonová malba či malba
válečkem doplňovaná dalšími prvky. K častým prvkům výmalby patřil tapetový vzor a
zejména vlys, pás pod stropem s ornamentálním, květinovým či zoomorfním dekorem.
Oblíben byl i motiv krajinek. Charakteristickými barvami byla sytá zelená, zelenohnědá (tzv.
khaki), cihlová červená, ale i modrá.
Stavby druhé poloviny 20. století
Pro poválečnou architekturu byl příznačný tzv. socialistický realismus (SORELA).
Opět se v pokračování tradičních úprav obvodových plášťů z období první Československé
republiky používá tvrdých šlechtěných (břízolitových) omítek. Barevná škála omítek (na
veřejných budovách často probarvovaných, na obytných domech barvených) je volena
v okrových tónech s jemným kontrastem smetanové na tektonických článcích. Přízemí a
obchodní partery mají probarvenou omítku antukou do konečného odstínu temné terakoty,
opět s naznačeným kamenořezem se záseky na hranách. Tato červenohnědá barva
přistupovala ještě jako barva doplňková na korunních římsách i na zábradlí balkónů. V
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Karlových varech se jedná například o skupinu domů v ulicích Karla Čapka a Vítězné na tzv.
Čertově ostrově. Jedním z nejzajímavějších domů v tomto architektonické stylu je i dům čp.
1313 v Horově ulici.
Nástup socialistického neofunkcionalismu koncem 50. let 20. století pak znamenal
opětovný návrat k monochromním, nebarevným fasádám. Přestože se tato architektura,
zvláště v lázeňských městech, naprosto vymyká okolnímu prostředí, opatřování jejich
obvodových plášťů novodobými barevnými kreacemi v pastelových barvách působí značně
nevhodně. Takovýto nevhodný nátěr neofunkcionalistické stavby je asi nejvíce patrný v
případě sanatoria Sanssouci v Jarní ulici nebo v poslední době realizovaný nátěr v odstínu
citrónově žluté na budově bývalé Komerční banky na Tržišti z doby mezi dvěma světovými
válkami.
Jak bylo uvedeno výše, je nutné barevnosti obvodových plášťů domů v MPZ Karlovy
Vary věnovat mnohem větší pozornost, než je tomu dnes.
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H.4. Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití
a alokaci státní finanční podpory v Programu MPZ
Ministerstvo kultury
Č.j.: 4.193/2003

Ministr kultury
vyhlašuje
úplné znění Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční
podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón

Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón

I.

ZÁSADY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ

1. Finanční prostředky pro Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a
městských památkových zón (MPZ), schválený usnesením vlády ČR č. 209/1992, (dále
jen „Program“) jsou využitelné a zúčtovatelné se státním rozpočtem (SR) v příslušném
kalendářním roce.1) Jsou rozpočtovány v kapitole 334 – Ministerstvo kultury a
uvolňovány Ministerstvem kultury (dále jen „MK“) buď přímo podle § 16 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, anebo jako účelově vázané dotace poskytované
krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím s rozšířenou působností na jejich žádost do
jejich rozpočtu v řízení podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla republiky“). Kraje a hlavní město Praha, příp.
obce s rozšířenou působností pak poskytují v souladu s podmínkami stanovenými
Ministerstvem kultury v rozhodnutí o poskytnutí dotace podle těchto Zásad jednotlivé
finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek v souladu se zákonem o státní
památkové péči a vyhláškou vydanou k jeho provedení.2) Finanční prostředky z rezervy
Programu poskytuje v souladu s ročním rozpisem pouze MK.
2. Příspěvky na obnovu kulturních památek jsou rozmísťovány pouze do měst a obcí (dále
jen „města“), na jejichž území je prohlášena MPR (40+1 měst) nebo městská památková
zóna (209 měst) a kde je zpracován a schválen městský program regenerace podle cit.
usnesení vlády. Výjimečně, a to z rezervy, mohou být poskytnuty i do měst, kde již bylo

1)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 11 až § 15
vyhlášky Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické
republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 538/2002 Sb.
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zahájeno řízení o prohlášení památkové zóny, popř. památkové rezervace, pokud je pro
toto území zpracován a schválen městský program regenerace.
3. Při výběru měst a stanovení výše finanční podpory v Programu se posuzuje, do jaké míry
město splňuje podmínky Programu, kterými jsou zejména existence a kvalita městského
programu regenerace, územně plánovací dokumentace (resp. územně plánovacího
podkladu) a úroveň a výsledky činností místní pracovní skupiny. Dále se přihlíží
k přiměřeným finančním potřebám na zachování památkových hodnot v území MPR a
MPZ. Tyto potřeby města předkládají, po předchozím projednání s územně příslušným
výkonným orgánem státní památkové péče a Národním památkovým ústavem,
k posouzení a vyhodnocení MK v rámci každoroční ankety zjišťující aktivitu jednotlivých
měst v Programu.
4. V případech, kdy město neprojevilo zájem o finanční podporu v Programu a nezaslalo
MK stanovené údaje v anketě anebo pokud působí proti zásadám péče o památkové
hodnoty (obnova kulturních památek nebo rekonstrukce a úpravy jiných nemovitostí na
území MPR nebo MPZ jsou prováděny v rozporu se závaznými stanovisky výkonných
orgánů státní památkové péče)3), nebude finanční podpora v Programu poskytnuta.
Porušování závazných stanovisek výkonných orgánů státní památkové péče pro tento účel
MK posuzuje na základě písemného oznámení příslušného krajského úřadu, Magistrátu hl.
města Prahy, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Národního památkového
ústavu nebo Památkové inspekce MK.
5. Zatímco městské programy regenerace se zaměřují na objekty, jejich využití a správu a na
celkovou obnovu MPR nebo MPZ a sledují záměr zvyšování podílu městských a
neveřejných prostředků v celkových nákladech na regeneraci, státní finanční podpora v
Programu může být poskytována pouze na obnovu kulturních památek4), neumožňuje-li
předpis v síle zákona jinak.
6. Státní dotaci podle odstavce 1 lze využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek
na obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se
stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní
památkou), která
(a) stojí na území MPR nebo MPZ,
(b) nebo se nalézá na vnějším obvodu území MPR nebo MPZ, pokud je obnova této
kulturní památky zároveň akcí schváleného městského programu regenerace pro
příslušný rok,
(c) nebo stojí mimo území MPR nebo MPZ, ale tvoří významnou součást (např.
dominantu) vnějšího obrazu historického města, pokud je obnova této kulturní
památky zároveň akcí schváleného městského programu regenerace pro příslušný rok.
7. Finanční příspěvky v Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví
měst, církví, jiných právnických a fyzických osob. Nelze je poskytovat na obnovu
kulturních památek v majetku kraje, pokud jde o příspěvek poskytovaný krajským
úřadem.

3)
4)

Vydanými podle ust. § 14 zák. 20/1987 Sb.
Ust. § 16 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
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8. Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a
zhodnocení památkových hodnot a na podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro
kulturně výchovnou nebo jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba
zajišťována právnickou, popř. fyzickou osobou neziskového typu. Zvláštní pozornost
zasluhují akce na obnovu kulturních památek – staveb, kde se předpokládá nebo již
existuje sloučení neziskové a ziskové činnosti pod jednou soukromoprávní správou
s cílem zajištění neziskové činnosti a pravidelné údržby kulturní památky z dosaženého
zisku. Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na
úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky,
nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce
investiční povahy.
9. Zrušen.
10. Zrušen.
11. Při výběru objektů a stanovení výše příspěvků se sleduje zásada finanční účasti a
zodpovědnosti všech zúčastněných: vlastníka nebo uživatele, města a státu, popř. kraje.
Přitom se sleduje vynaložení všech finančních příspěvků poskytnutých z veřejných zdrojů
na jednotlivé akce během kalendářního roku.
12. Příspěvek z Programu nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na
kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů MK na úseku státní
památkové péče.
13. Součástí činnosti výkonných orgánů státní památkové péče a Národního památkového
ústavu a měst je sledování a vyhodnocení společenské efektivnosti užití státní podpory
v Programu. Kritérii společenské efektivity jsou zejména:
 záchrana hmotné podstaty nemovité kulturní památky, zachování historické
urbanistické struktury MPR nebo MPZ,
 účinnější působení památkových hodnot v prostorech vlastního objektu, jakož i ve
vnitřním a vnějším obrazu MPR nebo MPZ,
 zachování charakteru a dosažení harmonie v působení historického prostředí MPR
nebo MPZ jako urbanistického celku,
 zpřístupnění objektů kulturních památek veřejnosti, zlepšení přístupnosti objektů a
míst v MPR nebo MPZ,
 vhodné využití, které je v souladu s památkovými a kulturními hodnotami objektu a s
jeho sociálním a ekonomickým významem v minulosti a které přispívá i k využití
potenciálů rozvoje území MPR nebo MPZ a celého města, popř. regionu,
 úspora veřejných prostředků širším zapojením soukromých finančních zdrojů
vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, zajištěním ekonomického provozu a
využitím možnosti samofinancování.
14. Podklady pro výběr měst, výpočet roční finanční kvóty pro MPR a MPZ, popř. posouzení
souhrnných přehledů k žádostem o poskytnutí jednotlivých příspěvků v rámci roční kvóty
stanovené pro kladně hodnocená města, zpracování podkladů pro koordinaci MK, MMR,
MF, MŽP, krajských úřadů, Magistrátu hl. města Prahy, obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností, Národního památkového ústavu a jednotlivých měst, jakož i Ústřední komise
Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a
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městských památkových zón7) zajišťuje oddělení regenerace kulturních památek a
památkově chráněných území MK.
15. Žádosti podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o poskytnutí
finančního příspěvku v Programu (souhrnné přehledy) vlastníci kulturních památek
předkládají krajskému úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy nebo obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, popř. MK po předchozím oznámení MK, že finanční prostředky
na daný účel jsou již u příslušného úřadu zajištěny.
16. Každé kladně hodnocené město si zpracovává souhrnný přehled jednotlivých akcí obnovy
kulturních památek s čerpáním prostředků do celkové výše roční finanční kvóty stanovené
v Programu. Tento přehled, vyhotovený na formuláři podle zadání MK (viz příloha těchto
Zásad) a doplněný určenými doklady, město po předchozím odsouhlasení Národním
památkovým ústavem zašle ve stanoveném termínu na krajský úřad, popř. Magistrát
hlavního města Prahy nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, popř. na MK
(podle oznámení MK podle odstavce 15) k posouzení, a dále jako podklad pro zajištění
příslušných opatření kraje, popř. hlavního města Prahy nebo obce s rozšířenou působností
podle zvláštního právního předpisu,7a) po jejichž provedení lze z rozpočtu kraje nebo obce
poskytnout finanční příspěvek v Programu.
17. Příspěvky v Programu poskytují a jejich finanční vypořádání zajišťují kraj
prostřednictvím krajského úřadu, hlavní město Praha prostřednictvím Magistrátu hl. města
Prahy, nebo obec s rozšířenou působností prostřednictvím obecního úřadu, popř. MK.
18. Krajské úřady, Magistrát hl. města Prahy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a
Národní památkový ústav kontrolují podle své působnosti využití dotací a příspěvků
poskytnutých v Programu a o svých zjištěních, jsou-li závažná, průběžně informují MK,
které vykonává ústřední dozor nad celým Programem.
19. V odůvodnění rozhodnutí o poskytnutí příspěvku v Programu je povinně zakotven údaj o
ceně obnovy kulturní památky, sjednané mezi zadavatelem a zhotovitelem díla pro
příslušný kalendářní rok, popř. o ceně nakoupeného a na daný účel použitého materiálu,
jde-li o obnovu prováděnou svépomocí.
20. MK rozhodnutí o poskytnutí dotace podle odstavce 1 zasílá v kopii na vědomí Národnímu
památkovému ústavu a současně městům v kraji jako oznámení podle odstavce 15.
Krajské úřady, Magistrát hl. města Prahy a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
veškerá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku v Programu zasílají v kopii na
vědomí Národnímu památkovému ústavu a na MK, a to vždy současně s vyhotovením
tohoto rozhodnutí. Současně na MK zasílají pro archívní účely rovněž kopie vyplněných
formulářů příslušných souhrnných přehledů.
21. Zrušen.
22. S prostředky státní finanční podpory v Programu se nakládá v souladu s rozpočtovými
pravidly republiky, rozpočtovými pravidly územních rozpočtů7a) a obecně závaznými
předpisy na úseku státní památkové péče2).
7)

Založené příkazem ministra kultury č. 22/1995.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

7a)
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23. Využití finančních prostředků z rezervy Programu stanovuje svým rozhodnutím MK, po
předchozím projednání v Ústřední komisi Ministerstva kultury České republiky pro
Program regenerace městských památkových rezervací a zón, která je poradním orgánem
pro otázky Programu.
24. Časový postup alokace stanoví MK v ročním rozpisu.

II.

STANOVENÍ ROČNÍ FINANČNÍ KVÓTY PRO MĚSTO

1. Celkové částky pro skupiny měst
Státní finanční podpora v Programu pro příslušný kalendářní rok se dělí do tří skupin.
První skupinu tvoří objem finanční podpory pro města s MPR, druhou skupinu tvoří objem
finanční podpory pro města s MPZ. Tyto dva finanční objemy se stanoví v poměru anketou
MK zjištěných optimálních souhrnných ročních nákladů na obnovu kulturních památek
v Programu ve městech s MPR na jedné straně a ve městech s MPZ na straně druhé. Třetí
skupinu tvoří rezerva, jejíž finanční objem a členění se stanoví v ročním rozpisu. (V
závislosti na objemu prostředků vyčleněných pro Program ve státním rozpočtu na příslušný
rok lze uvedené dvě skupiny měst event. sloučit pro účely výpočtu ve skupinu jedinou.)
1a) Finanční prostředky vyčleněné jako rezerva v Programu na příslušný rok mohou být
použity, společně s úsporami vzniklými na akcích obnovy kulturních památek
v jednotlivých městech, pouze na
a) řešení havárií a urychlené dokončování obnovy kulturních památek,
b) obnovu kulturních památek v rámci čerpání částky 1 mil. Kč přidělené jako součást
Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón12),
c) zpracování plánů zásad památkové ochrany pro městské památkové rezervace a
městské památkové zóny ve městech zapojených do Programu, a to čerpáním částky
ve výši do 3,5 mil. Kč ročně,
d) na záchranu významných památkových hodnot nebo obnovu významných
architektonických nebo uměleckořemeslných prvků, pokud jde o stavby, jež nejsou
kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně
ve městě se zpracovaným a schváleným programem regenerace, v souladu s Úmluvou
o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s. ve znění § 7 odst. 1
písm. c) rozpočtových pravidel republiky, a ve finančním objemu stanoveném ročním
rozpisem, a na
e) propagaci Programu, zejména vydáváním publikací ve specializované ediční řadě tzv.
almanachů, a to čerpáním částky pro tyto publikace max. 0,2 mil. Kč ročně.

12 )

Založené společným opatřením ministerstev kultury a hospodářství a Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska v roce 1994 a upravené Statutem udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky ze dne 15. 12.
2000.
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2. Nabídka finanční podpory pro města
Výše roční kvóty (nabídky finanční podpory) v Programu pro jednotlivá města, resp. pro
jednotlivé MPR a MPZ, tj. veličina P se stanovuje podle vzorce:
P = AX x AD x NO x 
kde je
AX ....... koeficient aktivity,
AD ....... koeficient daňové výtěžnosti,
NO ....…celkový součet finančních požadavků na podporu obnovy kulturních památek
v Programu posouzený krajským úřadem, popř. Magistrátem hl. města Prahy a
Národním památkovým ústavem, optimalizovaný MK v závislosti na počtu kulturních
památek v území MPR nebo MPZ, na rozloze MPR nebo MPZ, na ekonomických
předpokladech procesu regenerace jednotlivých měst apod.,
 .......…konstanta úměrnosti.
V uvedené rovnici jsou AX, AD a NO známé veličiny. Konstanta úměrnosti  se stanovuje
tak, aby se souhrn ročních kvót pro města rovnal celkovému objemu finančních
prostředků určenému v Programu na obnovu kulturních památek. Požaduje-li město
z Programu finanční podporu, která je nižší nebo stejná jako výpočtem stanovená
minimální roční kvóta, poskytne se celá požadovaná částka. Roční kvóty finanční podpory
jednotlivých měst v Programu se vyhlašují ročním rozpisem.
3. Koeficient aktivity A
Při výpočtu koeficientu aktivity se vychází v souladu s usnesením vlády č. 209/1992 ze tří
základních kritérií:
I. Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace včetně programů
rozvoje.
II. Místní pracovní skupina pro regeneraci.
III. Městský program regenerace MPR nebo MPZ.
Hodnoty kritérií:
Kritérium
I
II
III

stupně hodnocení

váha

1

2

3

4

100%

66%

33%

0%

1

2

3

100%

50%

0%

1

2

3

4

100%

75%

10%

diskvalifikace

30%
20%
50%

Legenda ke korelační tabulce:
I. Územně plánovací podklady a dokumentace
Známka je výsledkem souhrnného vyhodnocení tří hledisek:
 územního plánu obce,
 regulačního plánu,
 územně plánovacích podkladů (především urbanistické studie nahrazující v dotčených
případech koncept územního plánu obce nebo regulačního plánu);
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stupeň 1: pro obec (město) nebo část (MPR, MPZ) je schválen vhodný regulační plán,
stupeň 2: je schválen vhodný územní plán obce, popř. (u obcí s počtem obyvatel do
pěti tisíc) je vhodný územní plán zpracován, ale zatím není schválen, popř. je
rozpracován nebo dokončen vhodný regulační plán,
 stupeň 3: vhodný územní plán obce je dokončen, ale není schválen; existuje schválený
územní plán sídelního útvaru nebo územní plán zóny (regulační plán), ale tato územně
plánovací dokumentace je již zastaralá,
 stupeň 4: vhodná územně plánovací dokumentace ani vhodné územně plánovací
podklady neexistují.
Jako vhodná územně plánovací dokumentace se rozumí taková, která není v rozporu s cíli
Programu.
II. Místní pracovní skupina pro regeneraci
 stupeň 1: existuje, dosahuje dobrých výsledků,
 stupeň 2: existuje, ale její aktivita je pouze průměrná,
 stupeň 3: zatím neexistuje nebo nepracuje podle usnesení vlády č. 209/1992.
(Při hodnocení výsledků činností místní pracovní skupiny pro regeneraci se přihlíží
rovněž k objemu finančních prostředků, vynaloženému z rozpočtu města na obnovu
kulturních památek a regeneraci území MPR nebo MPZ v příslušném kalendářním roce a
zjištěnému anketou MK).
III. Místní program regenerace MPR a MPZ
 stupeň 1: program je schválen, je kvalitní, odpovídá usnesení vlády č. 209/1992,
 stupeň 2: program je rozpracován v dobré kvalitě, ale není zatím schválen, anebo
program je schválen, ale jeho kvalita zatím neodpovídá všem požadavkům cit.
usnesení vlády,
 stupeň 3: program není dostatečně kvalitní, popř. je zastaralý a nový je teprve
rozpracován,
 stupeň 4: program není dokončen nebo není zpracováván.
Číslice 1 – 4 vyjadřují hodnotu 100 – 0 %, která je uvedena v dolním řádku u každého
kritéria v tabulce. Hodnota 4 u kritéria III znamená vyřazení města z výpočtu podpory.
3a) Koeficient daňové výtěžnosti AD
Při výpočtu koeficientu daňové výtěžnosti AD se vychází z daňové výtěžnosti obce
stanovené jako podíl celkových daňových příjmů obce za příslušný kalendářní rok a počtu
jejích obyvatel podle zásady, že koeficient AD je nepřímo úměrný výši daňové výtěžnosti.
Hodnota koeficientu se určuje každoročně znovu podle vývoje daňové výtěžnosti obce
v rámci ročního rozpisu.
4. Požadavky na finanční podporu z Programu NO
Stanoví se jako součet požadavků na finanční podporu z Programu na obnovu nemovitých
kulturních památek v MPR nebo MPZ, popř. nemovitých kulturních památek, které stojí
při vnějším obvodu území MPR nebo MPZ nebo v dominantní poloze historického města a
jsou zařazeny do místního programu regenerace. Hodnota veličiny NO vyplývá z míry
připravenosti jednotlivých akcí, s možností korekce odhadu roční ceny díla územně
příslušným krajským úřadem, popř. Magistrátem hl. města Prahy a Národním památkovým
ústavem. Může být upravena na MK zejména v závislosti na počtu kulturních památek
v území MPR nebo MPZ, na rozloze území MPR nebo MPZ v hektarech, na
ekonomických předpokladech jednotlivých měst apod.
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5. Hodnoty koeficientů AX a AD a veličina NO jsou každoročně zjišťovány MK v závislosti
na hodnocení výsledků příslušné ankety.
6. Příspěvky na kulturní památky
Návrh na rozdělení roční kvóty (nabídky podpory) pro město a návrh výše účelových
příspěvků na jednotlivé obnovy kulturních památek provádí, po předchozím sdělení MK o
výši roční kvóty, místní komise zřízená k tomuto účelu a složená ze zástupců města (místní
pracovní skupiny pro regeneraci), popř. krajského úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy,
a zástupců Národního památkového ústavu. Výběr kulturních památek se stanoví na
základě priorit městského programu regenerace, přiměřené finanční účasti dotčených
subjektů, tj. vlastníka, popř. uživatele kulturní památky, města a kraje, popř. hlavního
města Prahy (do stanoveného max. podílu kraje, popř. hlavního města Prahy na akci
obnovy kulturní památky v rámci Programu se započítává případný další finanční
příspěvek nebo dotace poskytnuté z rozpočtu těchto územních samosprávných celků),
popř. MK.
7. Závazné finanční podíly
Zásada přiměřené finanční účasti na obnově kulturní památky se odvozuje z ceny
stavebních, popř. restaurátorských a jiných prací této obnovy sjednané se zhotovitelem díla
na příslušný rok a doložené smlouvou o dílo, přičemž výběr zhotovitele díla musí být
proveden v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.13)
Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví
takto:
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Zdroje
Prostředky vlastníka nebo uživatele,
případně jiné neveřejné zdroje

města

FO, PO

církve

min. 50 %

min. 40 %

min. 10 %

0

min. 10 %

min. 20 %

max. 50 %

max. 50 %

max. 70 %

Rozpočet města
Prostředky z Programu

Příslušné finanční podíly a jejich zdroje musejí být uvedeny a doloženy v žádosti o příspěvek
i v souhrnném přehledu požadavků o podporu v Programu za jednotlivá města. Finanční
spoluúčast města na provedení obnovy kulturních památek, kde není město vlastníkem,
dokládá příjemce příspěvku (církve, fyzické osoby a jiné právnické osoby než město)
krajskému úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, popř. MK v řízení o poskytnutí příspěvku. Město splnění těchto podílů dokládá
k souhrnnému přehledu požadavků zasílanému na krajský úřad, popř. Magistrát hl. města
Prahy nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, popř. MK. (Dokladem je usnesení
městského zastupitelstva o poskytnutí určeného podílu.)
Ten, kdo o příspěvku rozhoduje, zakotví finanční podíly stanovené pro dotčené subjekty
do odůvodnění svého rozhodnutí (na finanční podíly jiných subjektů odkáže rovněž v
části odůvodnění tohoto rozhodnutí) a sleduje jejich dodržení při finančním vypořádání
poskytnutého příspěvku, a to ve vztahu k výši skutečných nákladů spojených s provedením
prací při obnově kulturní památky a k určenému účelu příspěvku.
13)

Zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Výjimky ze stanovených podílů
(a) V mimořádných případech obnovy (restaurování) kulturních památek nebo jejich
částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a při
obnově národních kulturních památek může kraj, popř. hl. město Praha nebo obec
s rozšířenou působností, popř. MK uhradit příspěvkem v Programu celkové roční
náklady, přičemž do výše těchto nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který
může příjemce příspěvku uplatnit podle zvláštního právního předpisu.14)
(b) MK, po projednání v ústřední komisi, může v rámci ročního rozpisu finanční podpory
v Programu stanovit, podle priorit vyhlášených na příslušný rok, pro vybrané MPR a
MPZ další dílčí odchylky ze stanovených podílů.
8. Zrušen.
III. HARMONOGRAM POSTUPU ALOKACE
Stanoví se v ročním rozpisu.
IV. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Tyto zásady projednala a doporučila ke schválení Ústřední komise Ministerstva kultury České
republiky pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón dne 18. ledna 1996.
Opatření, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a
alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón (ze dne 18. 1. 1996); nabylo účinnosti dne 15. 2. 2000.
Opatření, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a
alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze
dne 15. 2. 2000, č. j. 1.004/2000; nabylo účinnosti dne 21. 2. 2003.

Ministr kultury:
v. z. Novák v. r.

14)

Ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky č. 139/1999 Sb.
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