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TISKOVÁ ZPRÁVA
Karlovarské minerální vody nemluví pravdu. Památkově chráněné
objekty v areálu bývalých lázní Kyselka vlastní a nechávají je
chátrat.
Asociace včera vydala tiskovou zprávu , ve které žádá státní orgány, aby vlastníky památkově
chráněných objektů v areálu bývalých lázní Kyselka přiměl zastavit jejich chátrání. Ve svém
podnětu Asociace uvedla, že vlastníky památkových budov jsou C.T.S. DUO a Karlovarské
minerální vody, a.s.
ČTK vydala zprávu, ve které mluvčí KMV Bibiana Beňová uvedla: „Společnost KMV není a nikdy
nebyla vlastníkem objektů areálu bývalých lázní v Kyselce a na jejich současném stavu nemají
žádný podíl.“
KMV vlastní bývalý lázeňský hotel č.p. 53, o jehož technickém stavu a úrovni života zbývajících
nájemníků psal v září loňského roku Deník Šíp. Článek nesl název „Zoufalí nájemníci: Žijeme v
domě hrůzy.“
Jak je z výpisu katastru nemovistostí zřejmé, tento objekt dosud vlastní KMV, a.s.

Další objekty ve vlastnictví KMV,a.s.:
–

památkově chráněná stanice nákladní lanovky, odkud byla dovážena minerálka do stáčecí haly

–

budovy bývalé stáčírny, na kterou doslova KMV nalepily novou plechovou stáčecí halu (viz
Synoptická studie)
http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cms/files/5.pdf
U nově postavené plechové stáčírny stál památkově chráněný alžbětínský altán, který
KMV měly za povinnost přemístit do nedalekého parku. Dodnes se tak nestalo a není ani
známo, co se s altánem stalo.

–

bývalý hotel u stáčecí haly. Dnes prakticky neobyvatelná ruina.

„Asociace je přesvědčena o tom, že pakliže KMV hovoří o zájmu chránit kulturní dědictví této
země, mohly tak prokázat na vlastním památkově chráněném majetku. Jak moc KMV myslí svá
vyjádření a deklarace vážně, mohou občané shlédnout na petičním webu www.zachrante-laznekyselka.cz,“ říká viceprezident Asociace Martin J. Kadrman. V anketě, ve které se občanů Asociace
ptá: „Myslíte si, že by Karlovarské minerální vody, a.s. měly výrazně finančně přispět k obnově
lázní Kyselka, po vzoru zakladatele značky Mattoni, kterou využívají?“ ze 6043 občanů odpovědělo
98% z nich „ANO“, což je 5931 občanů.
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„Z tohoto více než statisticky reprezentativního vzorku je zřejmé, že občané této země si s obnovou
lázní Kyselka nespojují naši Asociaci, ale Karlovarské minerální vody, které na jméně zakladatele
lázní Heinricha Mattoniho vydělávají stamiliony ročně,“ uzavírá prezident Asociace Pavel P. Ries.
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