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Zápis ze 4. zasedání Odborné rady  
Kanceláře architektury města Karlovy vary 

 

Datum: 26. 3. 2019 
Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary 

Nám. M. Horákové 2041 
Účastníci: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná, Ing. arch. Helena 

Ruseva, Ing. arch. Richard Mundil, Tomáš Ctibor, Ing. arch. 
Vojtěch Franta (dorazil později), Dipl. – Ing. Petr Kropp (Ředitel 
KAM), Mgr. Jana Boukalová, Ing. arch. Karel Adamec 

Omluveni: -  
Neomluveni: -  
Vyhotovil: Mgr. Jana Boukalová 

 

A. Program zasedání – témata 

1.  Zahájení 
2. Představení práce KAMu od minulého zasedání 
3. „Keramická škola“ – Střední uměleckoprůmyslová škola 
4. Vstup do UNESCO 
5. Územní plán 
6. Stanoviska KAM KV° 
7. Závěr 

 

B. Průběh zasedání 
 

 
1. Ředitel KAMu přivítal členy Odborné rady na 4. zasedání. Omluvil pana Ing. arch. Frantu, 

který se zpozdí. Odborná rada konstatovala, že je usnášeníschopná.  
 

2. Mgr. Boukalová představila Odborné radě dosavadní práci KAMu (viz prezentace), 
představila projekty, kterými se KAM zabývá, nad každým projektem proběhla krátká 
diskuse. Druhou částí prezentace byla komunikace s veřejností a přiblížení akcí, které 
KAM pořádal v uplynulé době a které teprve chystá.  

 
3. Téma: „Keramická škola“ – Střední uměleckoprůmyslová škola 

 
• představení tématu 
• diskuse - Jak přimět Karlovarský kraj, vlastníka pro město významných budov, 

které se nachází v intravilánu města, ke konstruktivní spolupráci s městem 
Karlovy Vary? Jak přesvědčit vlastníka ke smysluplné rekonverzi a dostavbě 
budovy i bez ochranného statusu, která je pro obraz města významná? 
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• závěr:  
o Odborná rada podporuje koncept KAMu, který označil budovu školy 

za jednu z duchovních podstat edukativní historie Karlových Varů. 
Střední škola tohoto typu je vzhledem k absenci vysoké školy velmi 
důležitá, protože stahuje do města i žáky odjinud a je proto důležité 
zachovat funkci školy na tomto místě. Dále doporučuje před definicí 
programu udělat analýzu stavu budovy.  

o Škola tohoto typu (uměleckoprůmyslová) hraje významnou 
socioekonomickou roli v celém prostředí místa, ale i celého města, je 
to důležitý aspekt, který je třeba zachovat. 

o Odborná rada doporučuje, aby KAM v době, kdy se bude vytvářet 
architektonický návrh školy, inicioval i řešení klíčového veřejného 
prostoru náměstí 17. listopadu, který by měl reagovat na to, co se 
bude dít s budovou školy. 
 
 

4. Téma: Vstup do UNESCO 
 
• představení tématu 
• diskuse - Jak využít nominace UNESCO pro budoucí a smysluplný rozvoj města? 

Neinformovaná veřejnost města vnímá nominaci pro město s negativními 
předsudky - jak zvrátit tuto skutečnost tak, aby neohrozila nominaci a zápis do 
UNESCO?  

• závěr:  
o Odborná rada konstatovala, že vstup do UNESCO je šancí nejen pro 

Karlovy Vary, ale i lázeňství v ČR a zejména v Karlovarském kraji. 
Je podle ní důležité, aby byl Managment plán použit k pozitivnímu 
rozvoji lázeňství a dotčených měst a ne k jejich konzervaci. 

o Vstup do UNESCO musí podporovat rozvoj města, nikoliv ho 
blokovat. 

o Odborná rada dále doporučuje, aby se město na případný vstup do 
UNESCO řádně připravilo. Se zvýšením cestovního ruchu je třeba 
řešit dopravní problematiku (parkování, MHD), vylidňování 
lázeňské zóny trvalým obyvatelstvem, konflikt mezi charakterem 
žádoucího provozu skutečné lázeňské péče apod. Je třeba posoudit 
možné výnosy a náklady na nezbytné investice a to vše musí 
doprovázet jejich příprava včetně provázanosti na rozpočet.  

 
 

5. Téma: Územní plán 
 
• představení tématu 
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• diskuse - Jak může KAM KV ovlivnit úspěšné a pro Karlovy Vary nutné 
dokončení zdlouhavého a více než 8 let trvajícího procesu návrhu ÚP? Jak ovlivnit 
potřebné změny ÚP v souvislosti s novou dlouhodobou strategií rozvoje města? 

• závěr:  
o Odborná rada doporučuje, aby KAM v rámci možností aktivně 

vstoupil do procesu přípravy územního plánu, aby zajistil koordinaci 
mezi důležitými koncepčními dokumenty města (Plán mobility, 
Strategie veřejných prostorů, Aktualizace stávajícího strategického 
plánu apod.). 

o Dále doporučuje, aby se KAM blíže seznámil s připomínkami, 
identifikoval ta témata nebo ta území, která považuje za klíčová, a 
sehrál i pozitivní roli mediátora města a kraje. 
 

6. Téma: Stanoviska KAM KV° 
 
• vzhledem k nedostatku času věnovat se v potřebné míře tomuto tématu bylo 

odsunuto na další zasedání 
 

7. Tým KAM poděkoval členům Odborné rady za účast a příspěvky v diskusi a dovolil si je 
pozvat na 5. zasedání Odborné rady, které se uskuteční 4. nebo 11. června. Jeden z těchto 
dvou termínů brzy potvrdíme. 


