Zápis ze zasedání Studentského parlamentu
Zápis číslo:
Datum konání:
Místo:

3/2018
23. 5. 2018 od 12.45 hod
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, zasedací místnost
5. patro

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Jan Klíma,
Dipl. – Ing. Architekt Petr Kropp, Věra Sekyrová, studenti a
pedagogové (dle presenční listiny)

Zapsal:

Věra Sekyrová

Upozornění:

Z každého zasedání Studentského parlamentu je pořizován audio
záznam a fotografie.

Program:
1. Diskuse
Pokračování diskuse z minulého setkání – Kancelář architektury města. Dipl. – Ing.
Architekt Petr Kropp se vyjádřil ke dvěma hlavním tématům:
Vřídelní kolonáda a její další osud.
Dotaz: Vřídelní kolonáda je klíčová hodnota města. Byl položen dotaz žákům
architektem P. Kroppem, jak vnímají Vřídelní kolonádu, co pro ně znamená?
Odpovědi: Jedná se o symbol Karlových Varů, zajímavé pro návštěvy a turisty i
z komerčního hlediska, hlavní lákadlo Karlových Varů. Architektura se výrazně liší od
ostatních, zapadne mezi ostatní budovy. Přiklonili se i k variantě, že by bylo zajímavé
v budoucnu skloubit moderní a historickou architekturu, budovu zachovat, ale interiér
zmodernizovat.
Dotaz: Kdo z žáků navštěvuje kolonádu mimo doprovod návštěv?
Odpovědi: Minimum žáků navštěvuje kolonádu mimo doprovod návštěvy, využití
kolonády z jejich pohledu je schovat se před deštěm, chybí jim tam více laviček.
Odpověď týkající se schování se před deštěm odhalila pravý a původní význam
výstavby kolonád. Další zajímavostí je, že jsou lavičky vyhřívané vřídelní vodou, což
byla novinka pro většinu. Od samého počátku má Vřídelní kolonáda technologii
z odpadního tepla, tzn., že odpadní voda vytápí objekt.
Žákům se nelíbí současné využití vnitřních prostor, prodej stejného sortimentu,
zaměřeného pouze na suvenýry. Kvitují Vodafone pláž, která je tam vytvořena v rámci
MFF.
Otázku, zda je kolonáda místem vhodným k prodeji turistického zboží, řeší město již
dlouhodobě a souhlasí s nápadem oživit v sezóně prostory podobnou pláží. Střecha
kolonády je navržena jako promenádní prostor, ale nikdy tak využita nebyla, což je
škoda.

Thermal včetně bazénu.
Thermal patří mezi soudobé monumenty města a jeho bazén je evropským unikátem.
Architekt P. Kropp se zajímal, jak vnímají žáci velký sál. Bylo mu odpovězeno, že
většina návštěv se uskutečnila v rámci školních programů, interiér sálu se studentům
jeví ve stylu retro. Arch. Kropp konstatoval, že tento komplex byl zanedbán údržbou a
správným využitím.
Primátor Ing. Petr Kulhánek studenty informoval o světovém věhlasu velkého sálu
nejen díky MFF, ale hlavně díky jeho vysoké kvalitě, která byla dosažena projektanty
manželi Machoninovými, kteří navštívili nejkvalitnější sály v Evropě a své poznatky
promítli do konečného výsledku nejen velkého sálu, ale celého objektu. Mezi velké
překvapení patřila informace, že hotel Thermal z pohledu shora představuje filmovou
kameru.
Studenti Thermal vnímají jako zanedbaný komplex, kterému by prospěla úprava okolí,
hlavně z pohledu od bazénu. Využití spodní části Thermalu není reprezentativní
(obchody s drahým oblečením), výstavy by se tam hodily více. Reklamy na budově
nepůsobí esteticky.
Dotaz: Jaký má pan arch. Kropp názor na úpravu stavby do barev? Nyní působí šedá –
hnědá barva fádně.
Pokud by došlo ke kompletní rekonstrukci Thermalu, preferoval byste zachování
původní originální barevnost anebo byste vnímal, že lze centrum oživit jinou
barevností?
Odpověď: Současná barva (včetně materializace) má své opodstatnění s dobou, ve
které byla použita. Kouřové sklo, které je na budově použito, v té době patřilo ke
špičce.
Pokud do budoucna budeme chtít respektovat Thermal jako takový, měl by barevně
zůstat tak, jaký je teď. Ale myslím si, pokud se použije vkusný barevný návrh
(ověnčení praporky), lze budovu i oživit tímto způsobem.
Jedním z názorů týkající se vzhledu Thermálu byl i ten, že by bylo vhodné doplnit
dostatečně zeleň v prostoru před budovou hotelu a vytvořit zde odpočinkovou zónu.
Zazněl další názor, zda by se Thermal mohl stát výstavištěm street art umění.
Na závěr pan primátor studentům sdělil čerstvou informaci, že vláda definitivně
schválila na I. etapu 580 mil. Kč a městu se dostalo několikáté ujištění, že se letos na
podzim opravdu začne. Jedná se o informaci, kterou sdělujeme s velkou obezřetností,
jelikož se jedná o několikáté ujištění. Bazénový areál by měl být jednou z prvních etap
rekonstrukce, kde by mělo vzniknout veřejné koupaliště s vřídelní vodou.
2. Téma na příští setkání
Své návrhy a podněty na téma „Karlovy Vary za 20 let“ prosím zasílejte koordinátorce
na e-mail v.sekyrova@mmkv.cz, nejpozději však do 26. září 2018.
Termín dalšího zasedání:
Místo zasedání:

3. 10. 2018 od 12:45 hod.
Kancelář architektury města Karlovy Vary, náměstí Dr. M.
Horákové 2041/16, 360 01 Karlovy Vary

