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1) Zadání 

a) Zadání Diplomního projektu

b) Prohlášení autora 





2) Úvod

Tématem diplomního projektu je návrh nové Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Projekt vznikl jako reakce na aktuální dění a stávající stav Vřídelní 

kolonády. Celá práce vychází z předpokladu, že se město přikloní k variantě vyhlášení architektonické soutěže a definitivně rozhodne o přesunutí hlavního jímání 

Vřídla na levý břeh řeky Teplé. Tato východiska jsou zdůvodněna v dalších částech projektu. 

Obsahová část práce se dělí na dvě hlavní části - analytickou a návrhovou. Analytická se zabývá detailním průzkumem lokality z různých hledisek, jako je 

historický vývoj lokality, urbanistická charakteristika, geologické poměry, ... . Návrhová část obsahuje možnosti umístění stavby, její hodnocení, samotný návrh 

stavby a dokumentaci. V závěru práce je zhodnocení projektu a celého postupu práce.

Cílem projektu bylo ukázat zcela jiný pohled na řešení situace Vřídelní kolonády a jejího okolí. Cítila jsem daleko větší potenciál využití takto významného 

těžiště města. Řešený prostor osobně znám, často chodím na procházky lázeňským centrem a rmoutí mě pohled, v jakém stavu se dnešní kolonáda a její okolí 

nachází.



3) Analytická část

a. Řešené území

Území se nachází v historickém centru Karlových Varů podél řeky Teplé. Místo je těžištěm lázeňské zóny a je velmi vyhledávaným místem, nejen 

návštěvníků, ale i obyvatel města a to především díky vývěru Vřídla. 



Fotodokumentace místa [1]



Historické dominanty v okolí místa [2]



SWOT analýza

Horní části - vztah k městu Karlovy Vary

Spodní část - vztah ke Vřídelní kolonádě a jejímu bezprostřednímu okolí

S 

Světově významné lázeňské město

Nejzelenější město ČR, parky a lázeňské lesy

Tradice lázeňství

Cestovní ruch

Památkový fond

Krajské město

------------------

Těžiště historického centra

Turisticky vyhledávaný cíl

Výtrysk Vřídla

Historické památky v okolí

W 
Nekvalitní dopravní spojení s Prahou

Nedostatečné železniční spojení

Odchod mladší generace z města

Oddělení lázeňského centra a zbytku města

Nedostatečné parkovací kapacity

Nedostatečná podpora obnovy 

---------------------------------

Stav konstrukcí stávající kolonády

Lidmi nepřijatá stavba

Vliv minerálních vod na konstrukce

Umístění na pravém břehu, který je méně využívaný

Urbanistické uspořádání

Nevhodné řešení dopravní situace

O 

Potenciál rozvoje cestovního ruchu

Snaha o zapsání na seznam Unesco

Rozvoj balneologie

Spolupráce lázeňských měst

Tvorba nového územního plánu

------------------------------

Výtrysk Vřídla

Při lepším řešení prostor je daleko větší potenciál využívání

Potenciál velkého množství návštěvníků

Strategická poloha

T 

Rizika lázeňské péče - ochrana minerálních pramenů

Zájmy investorů

Úbytek obyvatel

Ekologická zátěž

Hrozba ztráty zájmu o lázeňství na kterém závisí cestovní ruch

------------------------

Omezení v době výstavby

Přijetí nové budovy

Možnost nevratného poškození režimu podzemních vod

Vliv minerálních pramenů na konstrukce



b. Historická rešerše

Město bylo založeno ve 14.století Karlem IV. Podle pověsti je nechal vystavět, záhy po náhodném objevení termálních pramenů při lovecké výpravě. 

Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16.století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen několik staveb. 

Většina architektonických památek je z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „zlatý věk”.

Dnes jsou Karlovy Vary vyhledávanou turistickou destinací. Celoroční přízni českých i mnoha zahraničních hostů se těší desítky lázeňských hotelů. 

Dnes má město 50 tisíc obyvatel a rozlohou dosahuje 60 kilometrů čtverečních a nachází se v nadmořské výšce okolo 400 metrů. Dle studií jsou Karlovy Vary 

nejzelenější město v Čechách. 

Centrum města na historických mapách



Karlovy Vary, nejstarší půdorysný plán města z Prospektu 1733.

 

Plán města, Dr. David Becher 1789

[3], [4]



Karlovy Vary, půdorysný plán města z 1813 Karlovy Vary, indikační skica stabilního katastru 1842, intravilán města

[5], [6]



Karlovy Vary, mapa města a promenád 1911 Mapa historického vývoje města Karlovy Vary

[7], [8]



Historie místa 

Zpočátku stály nad výtryskem Vřídla pouze lehké přístřešky či pavilony. V roce 1774 byl postaven velký Vřídelní sál a v blízkosti kolem vývěru provizorní 
dřevěný pavilon. Dvacet let poté nahradil dřevěný pavilon kruhový chrám s kupolí a korintskými sloupy. 

Nejstarší zprávy o jímání Vřídla jsou už z 16. století. Původně byli vývěry termy v nejnižších částech údolí v řečišti Teplé, ale kvůli mísení a ochraně termálních 
vod byli postupně vytvářeny umělé jímací objekty na levém břehu řeky Teplé, které sloužili i k zásobování lázeňských domů. Již před rokem 1650 byly nad vývěrem 
Vřídla vybudovány Obecní lázně. 

Historii okolí kolonády doprovázely pohromy v podobě takzvaných výbuchů Vřídla, které narušily okolí. Několikrát se stalo, že vývěr dokonce na nějaký čas 
tryskal v řečišti a až postupným zarůstáním se vrátil na své místo. Největší výbuch Vřídla byl v září 1809 a zničil i několik domů v okolí. Kousek dál po proudu řeky, se 
objevil nový pramen nazvaný Hygie. Ten byl poté opatřen vlastním přístřeškem podle stavitele Georga Fischera. Postupem času malé rozměry kolonády přestaly být 
dostačující a kvůli nevyhovujícímu odvodu páry se nemohli návštěvníci kolem vývěru déle zdržovat. Několik architektů bylo požádáno o návrh, ale kvůli finančním 
problémům se stavba odložila. Realizace proběhla až podle návrhu Josefa Esche. Ten nejdříve navrhl obloukovou variantu kolonády, ale záhy od ní odstoupil, 
protože říkal: „řešení obloukovité místo přímé, bylo by všude jinde přípustné, jen ne u karlovarských lázní“. Navrhl tedy přímou variantu kolonády. 

Empírová Vřídelní kolonáda

Podle návrhu Josefa Esche byla postavena roku 1826 na nábřeží v místech Vřídelního sálu. V interiéru byly umístěny sochy od Johanna Wilda a kameníka 
F.Mathese. Z jedné strany kolonáda navazovala na pavilon s vývěrem Vřídla a z druhé strany ukončena u boční štítové zdi bývalé školy. Kolonáda byla zcela otevřená, 
nízká sloupová hala na obdélníkovém základu, tvořena dřevěnými sloupy v toskánském stylu, které nesly šindelovou střechu. Později se ukázalo, že od řeky na hosty 
táhlo a proto byla směrem k řece roku 1831 zasklena. Dřevěný otevřený přístřešek byl s ionskými sloupy nesoucí valbovou střechu. V letech 1830-1831 byly postaveny 
na místě Vřídelního sálu nové Vřídelní lázně. Kvůli odvodu páry byla nad střechu vyzdvižena dvoustupňová kupole. Vřídelní kolonáda byla na obou stranách 
propojena s Vřídelními lázněmi sloupovou chodbou a vnitřním atriem odkazující na řecké palestry. Roku 1831 byla kolonáda zvětšena a roku 1862 se ukončili poslední 
úpravy. V polovině 19. století přestala kolonáda kapacitně stačit přílivu lázeňských hostů. Proto roku 1976 městská rada rozhodla o výstavbě nové kolonády.

[9], [10]



Litinová Vřídelní kolonáda

Na novou kolonádu byla vypsaná soutěž, které se účastnilo 23 návrhů a roku 1878 se město 
rozhodlo pro litinovou konstrukci, aby nedošlo k protahování výstavby. Ze soutěže byl vybrán projekt 
vídeňského ateliéru Fellner a Helmer (byla to jejich první stavba v Karlových Varech). Kolonáda měla být 
postavena za jeden rok. Ateliér se zavázal k vysokému penále, kdyby datum překročil. Stavba byla 
z prefabrikovaných litinových dílců ze železárny z Blanska. Byla v pseudorenesančním stylu a výstavba 
probíhala v letech 1878 – 1879. Vstupní portál byl završen bronzovými sochami bohyně Niké. Rozpočet 
dosahoval 280 tisíc zlatých.

Samotná stavba měla jako základ bazilikální loď dlouhou 107m, strana směrem k řece byla prosklená 
a čelní portály zděné. Stavba byla bohatě zdobena plastikami. Nad stavbou se tyčily dvě dominantní kupole, 
jedna nad Vřídlem a druhá u pramene Hygie. Mezi kupolemi byl průchod mezi Tržní kolonádou a kostelem 
sv. Máří Magdalény.  Kolonádní hala měla 50 metrů do délky a 15,5 m do šířky. 

Celá konstrukce byla lehká a proložena skleněnými plochami. Promenádní prostor dýchal lehkostí a 
vzdušností, což bylo pro návštěvníky jistě příjemné. V hale byly uprostřed dvě řady laviček a mezi nimi hojná 
květinová a palmová výzdoba. V hale dominovaly zdobené lustry a uprostřed kolonády bylo podium pro 
orchestr.

[11], [12], [13]



Dřevěná kolonáda

Časem agresivní termální voda narušila litinové prvky a musela být ztržena. Nejdříve byla na jejím místě postavena provizorní dřevěná kolonáda. Dřevěná 
konstrukce a samotný Vřídelní pavilon byl otevřen do tvaru osmiúhelníku. Nejdříve se uvažovalo, že by po této provizorní kolonádě byla obnovena litinová, ale 
kvůli válce se z obnovení kolonády ustoupilo a roku 1946 nahradilo kolonádu tesařské provizorium Ladislava Kozáka. Stavba se skládala z Vřídelní haly a kolonádní 
haly. Vřídelní část byla prosklená a završena osmiramennou kupolí.  Stavba přetrvala až do osmdesátých let, kdy byla nahrazena nynější kolonádou.

 [14], [15], [16], [17], [18]



Současná Vřídelní kolonáda

Roku 1960 byla vypsaná soutěž, ve které zvítězil návrh architekta Jaroslav Otruby. Výstavbu však provázely problémy. Při injektážích v řečišti byl 
narušen režim pramenů. Ještě v průběhu výstavby byly provedeny hloubkové vrty pro jímání Vřídla, které eliminovaly hrozby ve zřídelní struktuře. Stavba byla 
dokončena v květnu 1975.

Horní část stavby slouží lázeňským hostům jako promenádní prostor s výtryskem Vřídla, který zastřešuje skleněný prolamovaný polygon. V návrhu se 
počítalo i s využítím střechy. Suterén představuje uzlový bod pro rozvod termální vody. Je tu veškerá technologie pro jímání, sledování a rozvod pramenů pro 
většinu lázeňských provozů. 

Dnes je velká část kolonády v havarijním stavu. Zejména kvůli použití nekvalitních nebo nevhodně ošetřených materiálů, které nejsou schopny 
odolávat agresivnímu působení termální vody. Prostor Vřídla byl dokonce koncem roku 2015 uzavřen a Vřídlo bylo přestěhováno mimo budovu kolonády dle 
návrhu architekta Vladimíra Kouby. 

 [19], [20]



[21], [22], [23]



c. Urbanistická charakteristika

Vřídelní kolonáda leží v těžišti lázeňské části města. Význam místa je dán především výtryskem Vřídla jako fenoménu Karlových Varů a centrální polohou 
ve velmi frekventovaném prostoru. Jsou zde velmi vysoké nároky na kvalitu architektury a prostředí. Okolí je charakteristické lineární zástavbou, která je v prostoru 
kolonády nevhodně přerušena (historicky zde lineární zástavba pokračovala). Celkové měřítko zástavby a objetí prostoru, tak tvoří velmi příjemnou atmosféru. 

Území se dělí na pravý břeh a levý břeh řeky. Levý břeh prošel v nedávné době rekultivací a  slouží především pro pěší. Na pravém břehu probíhá dopravní 
komunikace s úzkým chodníkem. Vřídelní kolonáda přechází z pravého břehu na levý a propojuje tak oba břehy. V místě za kolonádou je koryto řeky překryto 
rozlehlou betonovou deskou, která je velmi kontroverzním prvkem, takový počin by již v této době nebyl možný z důvodu překážky povodňových stavů. Bohužel 
v dnešní době není tato plocha adekvátně využita. 

Místo je v bezprostřední blízkosti národní kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény, který tvoří významnou dominantu středu města. Další prostory 
v urbanistické skladbě je proluka „Kamenolomu“, která je v současné době nezastavěná, a zatím se neuvažuje o jejím zastavění. Nedávno bylo místo vyčištěno a 
byl zde založen divoký parčík, který kvůli své poloze není příliš využíván. Další plocha v okolí Vřídelní kolonády je proluka Bílý Lev, kde stojí provizorní prodejní 
pavilon suvenýrů, který urbanisticky nijak nezapadá do okolní zástavby. 

Řešená plocha dále navazuje na přilehlé komunikace a veřejná prostranství Divadelního náměstí, kde se nepředpokládají urbanistické změny, jen se 
uvažuje o celkové rekultivaci pravého nábřeží Teplé. Nové a kvalitní řešení si také žádá prostor mezi kolonádou a kostelem.

d. Územně analytické podklady

Řešení lokality Vřídelní kolonády z hlediska regulace je zahrnuto v platných i projednávaných územně plánovacích podkladech, dokumentaci a v Plánu 
ochrany městské památkové zóny.

Veškeré zásahy v území Městské památkové zóny Karlovy Vary, dále v prostředí národní kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény a bezprostřední 
okolí nemovitých kulturních památek včetně venkovních úprav, plně podléhají režimu platného zákona o státní památkové péči. Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění 
pozdějších dodatků.

Dále je třeba dbát na hospodárné nakládání s majetkem obce dle platné ústavy a zákona o obcích zavazující veřejnoprávní subjekty k řádnému nakládání
 s veřejným majetkem. Obec musí jednat ku prospěchu všech občanů. K radikálním rozhodnutím je třeba objektivních a kvalitních podkladů. Je vyloučen přístup 
subjektivního pohledu.



1 - Platný územní plán města Karlovy Vary

Území lázeňství L, dle vyhl. OZV 1/2000 v platném znění: 

Území je určeno převážně pro lázeňství.

 V tomto území je přípustné umisťovat: 

a. lázeňská zařízení všeho druhu 

b. obytné budovy 

c. byty služební a majitelů zařízení 

d. kulturní a zdravotnická zařízení 

e. zařízení maloobchodu bez zvýšených nároků na dopravu 

f. výběrová zařízení veřejného stravování 

g. zařízení služeb – sloužící pro obsluhu tohoto území 

h. sportovní zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území 

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat : 

a. zařízení vědy a výzkumu sloužící lázeňství 

b. ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály 

Specifické území lázeňství L – 1 („kamenolom“). Území je určeno

 pro výstavbu komplexního lázeňského zařízení nejvyšší kategorie.

 V tomto území  je přípustné umisťovat : 

a. balneologické provozy 

b. lázeňské ubytování a stravování 

c. lázeňská zdravotnická zařízení 

d. doplňková kulturní zařízení 

e. doplňková zařízení veřejného stravování 

f. doplňková zařízení služeb 

g. byty služební a majitelů zařízení 

h. doplňková zařízení maloobchodu

[24], [25]

2 – CASUA územní studie regulativů



3 – Návrh nového územního plánu města Karlovy Vary

[26], [27]

4 – Návrh plánu ochrany MPZ



e. Geologická a hydrologická situace

Lokalita se nachází v centrální části vývěrové zóny zřídelní struktury, v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského města vstupně IA, tedy 
v území nejpřísnější ochrany těchto zdrojů vůči antropogenním zásahům ve smyslu zákona č.164/2001 Sb. V místě byla provedena řada průzkumných prací. 
Detailní inženýrsko-geologický průzkum byl realizován před výstavbou budovy v 60letech. Výsledky jsou bohužel už kvůli velkým zásahům do zřídelní struktury 
jen omezeně využitelné. Další průzkumy byli v letech 1989 až 2005.

Kolonáda byla postavena v letech 1975 za necelých 55 milionů korun a předpokládaná životnost byla 80 let. Budova je součástí vnitřního lázeňského 
území Karlových Varů. Leží na severozápadní hranici geomorfologického celku Slavkovský les. Pozemek je svěřen do správy PLZaK. Území je omezeno 
komunikacemi a ze severovýchodní části korytem řeky. Nadmořská výška se pohybuje od 380,5 – 381,5 m.n.m. Území bylo historicky urbanizováno už před 
stavbou kolonády, stávalo zde několik objektů a terén byl výrazně pozměněn. Na levém břehu byli lázeňské domy i domy s veřejnou funkcí (poštovní úřad) a na 
pravém břehu stály Obecní lázně (1650-1809) a kolonádní stavby (1774 - Vřídelní sál, 1826 – Empírová kolonáda, 1831 – nové Vřídelní lázně, 1879-1939 – litinová 
kolonáda, 1940 – dřevěná kolonáda).

Nadzemní podlaží kolonádní budovy slouží jako krytý prostor pro pitné kůry a odpočinek pacientů, podzemní část je uzlovým balneologickým bodem – 
rozvody termominerální vody a provozní středisko správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.  V suterénu jsou také rozvody s termou a plynným Co2 
z produkčních vrtů vedoucí do separačních věží, oddělujících kapalnou a plynnou fázi. Obě fáze putují do sběrného potrubí a akumulačních nádrží. Rozvod 
pramenů obsahuje kolem čtyř kilometrů distribučního potrubí zásobující 34 lázeňských objektů, plnírny a výrobníky soli. Dále jsou zde výtlačná čerpadla, chladící 
a vyhřívací systém kolonády, tepelné výměníky, elektrorozvodny, dílenské a skladovací prostory, operační a služební místnosti Správy. Rovněž regulace a měřící 
systém zřídelní struktury. 

Regulační vrty řady BPJ tvoří preventivní a regulační ochranu centra vývěrové zóny. Vrty jsou schopny ovlivňovat tlak vody a plynu na rozhraní vrstvy 
zřídelních sedimentů a granitového podloží. Lze tak regulovat tlak, aby nedocházelo k průvalům a výbuchům Vřídla, které v historii oblast nepříznivě ovlivňovali. 
Veškerá stavební činnost v oblasti může negativně ovlivnit poměry Vřídelních pramenů. Až do počátku 16. století byly prameny chráněny pouze ohraničením, 
aby se nemísili s ostatní vodou. Až roku 1571 byly vyhloubeny mělké otvory do zřídelních sedimentů. Vrty musely být každoročně převrtávány, aby bylo 
zabráněno zarůstání a poklesu vydatnosti a vzestupu tlaku ve struktuře. Od října 1982 je vřídelní voda jímána prostřednictvím 48-88,6 metrů hlubokých 
průzkumně-jímacích vrtů. Vydatnost těchto zdrojů tvoří 92 % (30 l/s) využitelného množství termominerální vody z celé vývěrové zóny. Maximální teplota 
dosahuje 73,4°C. Vřídelní fontána je zásobena vrtem BJ-70 o hloubce 71,50 m a vystřikovala do výšky 12 metrů a díky tlaku mohla tryskat i o 3 metry výš. 

Důležitým faktorem pro další nakládání s tímto prostorem je velmi limitující fakt, že lokalita kolonády je centrem vývěrové zóny a její pozice je vázána na 
průniky tektonických zón několika směrových systémů. Kolonáda sleduje tzv. zřídelní (Hoffovu) linii a využívá tak jejích příznivých atmogeochemických 
podmínek (výstupy příznivě působících látek do atmosféry). Území patří k přechodné zóně středoevropského klimatu se značnou proměnlivostí počasí. 
Klimatická oblast MT 4. Roční úhrn srážek činí 659mm. Střední průměrná roční teplota vzduchu je 7,3°C.



Geologické poměry – území je součást rifové struktury – Oherského riftu. Tato zóna je typická výraznou emanací CO2. Dochází zde ke ztenčení zemské 
kůry. Poloha riftu umožnuje výstup proplyněné a silně mineralizované termy z hlubších částí zemské kůry. 

Při zásazích zhruba 2,5 metru pod terén je nutné počítat s naražením termální zvodně. Z hlediska ochrany a expozice lokality není přípustné narušení 
úrovně hladiny a ohrožení pramenů. Nelze tedy základy nového objektu umisťovat pod 2,4 metru, protože by mohla způsobit neúměrné riziko v ovlivnění 
poměrů podzemních vod. I při zásazích do horninového prostředí je třeba zasahovat velmi obezřetně, hrozí nebezpečí znečištění minerálních vod.

Základové poměry v území - konstrukce stávající Vřídelní kolonády byla v r. 1969 založena převážně na obnažené zřídelní sedimentaci s tím, že 
izolovaná stavební jáma o ploše cca 6 500 m2 byla zahloubena na povrch vrstev tlakových forem těchto sedimentů, tedy vřídlovců. Sondážní práce provedené 
v rámci průzkumu staveniště Vřídelní kolonády v l. 1966 – 1967 prokázaly aktivní termální zónu v celé ploše staveniště i v nezastavěném prostoru okolí kolonády.

Jako jednoznačně šetrnější varianta řešení havarijního stavu části kolonády se proto jeví prostá rekonstrukce porušených částí, která by byla spojena 
pouze s minimálními zásahy do horninového prostředí. Výstavba zcela nového objektu kolonády, která by byla nepochybně spojena s dočasnými či trvalými 
změny úrovně hladiny termální vody, by s velkou pravděpodobností generovala negativní ovlivnění hydraulických i plynových poměrů v samotném centru 
vývěrové zóny. Jako výhodnější by se proto v případě nutnosti budování nového objektu jevilo zachování a zrekonstruování stávajících suterénních prostor 
a nahrazení nadzemních částí dnešní kolonády konstrukcemi novými, v ideálním případě o identických půdorysných rozměrech (alespoň na pravém břehu 
Teplé) a vyvozujícími stejné zatížení základové půdy jako stavební konstrukce stávající. V současné době však probíhají průzkumy základové desky. Bohužel 
podle předběžných statických výsledků se jeví základová deska výrazně poškozena vlivy minerální vody. Pokud se toto potvrdí, bude potřeba výraznějších 
zásahů, co se týče havarijního stavu dnešní Vřídelní kolonády.

Dalším aspektem posuzování vhodnosti stavebních zásahů v zájmovém území je fakt, že současné hlubší jímání Vřídla prostřednictvím tzv. průzkumně-
jímacích vrtů z r. 1982 poskytuje sice s velkou pravděpodobností možnost kontinuální exploatace termy a plynného CO2 i po další několikaleté období, ale v ho-
rizontu 5 let se uvažuje o  novém  jímání termy Vřídla v podobě vertikálních vrtů na levém břehu Teplé

Všechny stavby vzniklé nad horkými prameny je třeba chápat jako časově omezené. Stojí v místě extrémní zátěže, dané vysokou koncentrací vodní páry, 
teplotou i přítomností CO , které narušují jakýkoliv povrch. 2



Oherský rift Karlovarská zřídelní linie

[28], [29]

Schéma vývěru termálních pramenů



f. Stávající stav

- Fotografie 

[30], [31], [32], [33], [34], [35]



[36], [37], [38], [39]



Aktuální rozhodnutí o postupu v území

O aktuálním postupu v území rozhodne v nejbližší době zastupitelstvo města Karlovy Vary. Uvažuje se o čtyřech variantách, které jsou výsledkem práce 
pracovní skupiny, kterou pověřilo město Karlovy Vary vypracováním dokumentu „Návrh postupu řešení širšího území Vřídelní kolonády Karlovy Vary“, který byl 
zhotoven v říjnu 2016.

Varianta A – ponechání stávající budovy kolonády – oprava, novostavba v nedohlednu
Odvrácení havarijního stavu, celková oprava nadzemní části, obnova podzemní části s technologiemi do 2 let, nové jímání Vřídla do 2 let a její realizace 

a uvedení do provozu cca 10 let

Varianta B – rekonstrukce a modernizace stávající budovy
Odvrácení havarijního stavu, obnova podzemní části s technologiemi do 2 let, modernizace nadzemních částí – projekt 2 roky a jeho realizace 3-5let, 

nové jímání Vřídla do 2 let a její realizace a uvedení do provozu cca 10 let

Varianta C – zatímní ponechání stávající budovy kolonády + ideová soutěž
Odvrácení havarijního stavu, celková oprava nadzemní části 4-6let, plnohodnotná obnova stávajícího podzemí s technologií, nové jímání Vřídla do 2 let 

a její realizace a uvedení do provozu cca 10 let, ideová architektonická soutěž 2-3 roky, projektová příprava a realizace nové kolonády 

Varianta D – demolice a nová výstavba
Odvrácení havarijního stavu, plnohodnotná obnova stávajícího podzemí s technologií do 2let, nové jímání Vřídla do 2 let a její realizace a uvedení do 

provozu cca 10 let, ideová architektonická soutěž 2-3 roky, projektová příprava nové kolonády 3-4 roky, demolice a novostavba 4-6 let

Varianta D/R – demolice a stavba v podobě repliky litinové kolonády

- Nejvyšší zřetel je třeba brát na zachování stabilizovaného stavu karlovarských přírodních léčivých zdrojů. Situace si proto vyžádá nejprve opravu částí 
konstrukce kolonády, které jsou v havarijním stavu. V dokumentu se také uvádí, že z hlediska ochrany pramenů se velké zásahy do stávající struktury 
kolonády nejeví jako aktuální a opodstatněné. Jako jedinou variantu pro novou výstavbu považují definitivní jímání Vřídla na levém břehu Teplé a teprve 
po zachycení termy a stabilizaci poměrů je možné zvážit výstavbu nové kolonády v tomto prostoru.



4) Návrhová část

a. Úvod do návrhové části

Práce vychází z předpokladu, že se město rozhodne pro variantu vyhlášení architektonické soutěže a přesunutí definitivního jímání Vřídla na levý 
břeh. Samotné přesunutí jímání Vřídla sebou ponese mnohá úskalí, ale také možnost zásahu kolonádou na levý břeh, a proto jsem věnovalo velkou část práce 
rozvaze nad umístěním samotné kolonády a jejích provozů, která měla zásadní vliv na další postupy v návrhu.

 Nejdříve jsem vytvořila deset rozdílných variant, které jsem posléze zvolenými kritérii hodnotila. Zásadní kritéria pro posuzování byla - vztah 
k dominantám v okolí - Tržní a Zámecká kolonáda, kostel sv. Máří Magdalény, hotel Atlantik, Městské divadlo, průhled na koryto řeky ukončené pohledem na 
hotel Pupp. Další kritérium bylo zachování popřípadě vytvoření nových kvalitních průhledů, které dotváří atmosféru. Důležitý je také vztah k okolní zástavbě. 
Karlovým Varům dominuje lineární charakter díky údolní poloze centra města a bohužel v tomto místě se setkáváme s narušením linie, které způsobuje nejistotu 
a pocit, že je tu něco špatně. Chtěla bych buď podpořit tuto liniovou zástavbu, nebo místu dodat tvar, který bude pro tuto situaci nejvíce prospěšný.

Jak už jsem naznačila, řeka Teplá hraje v centru města velmi důležitou roli a veškerá původní zástavba kopíruje její tvar. Dnes je v celé délce 
Vřídelní kolonády  řeka překryta a to nepodporuje celkový tvar města. Podobné překlenutí je i v prostoru Mlýnské kolonády, ale v těchto místech má větší smysl 
a využití, než právě u Vřídelní kolonády, kde dnes tvoří hluché místo. Překlenutí by v současné době již nebylo možné z hlediska povodňových opatření (ale od 
vybudování přehrady Březová, nebyla hladina Teplé zatím v takové výšce, aby mohla ohrozit město).

Místo má i velmi silnou historickou linii, už od 16.století byl právě pravý břeh vázán s výtryskem Vřídla a levý břeh tvořil liniovou zástavbu. Je tedy 
otázkou jestli má smysl výtrysk přemisťovat na druhý břeh, kde by nemělo návaznost nebo ctít tradici a ponechat Vřídlu pravý břeh na rozdíl od ostatních 
kolonád, které jsou na levém břehu.

Pozemek stávající kolonády je v majetku města, ale okolní pozemky jako proluka Bílý lev a lázeňský dům Depandance Wolker jsou v majetku 
soukromníků. Vzhledem nad uvažovaným jímáním Vřídla na levém břehu nezbude městu nic jiného, než ve veřejném zájmu zachování stability podzemních 
termálních vod, tyto pozemky odkoupit, aby vznikl prostor pro umístění nových vrtů a rozsáhlých prostor krenotechnologie. 









b. Hodnocení variant

Všechny varianty měly své silné i slabé stránky. Rozhodování bylo velmi obtížné zvláště z hlediska, že umístění mělo zásadní vliv na jakýkoliv další vývoj 
projektu. Po úvahách a dalším zkoumání této lokality jsem objevila skutečnosti, které pro mě měly zásadní vliv při rozhodování. Tyto rozhodující faktory byly:

?vztah k dominantám - zachování průhledu mezi Tržní kolonádou a kostelem sv. Máří Magdalény
?vztah ke stávající zástavbě - obnovení liniové zástavby na levém břehu 
?průhledy - zachování průhledu mezi kolonádou a kostelem a průhled přes koryto řeky Teplé na celou Starou Louku až k hotelu Pupp
?historická vazba - zachování původního umístění Vřídelní kolonády na pravém břehu

Tyto faktory nejlépe splňovala varianta č.10 a proto se stala součástí finálního návrhu.





c) Návrh

i.  Koncept a textová část

Urbanistické řešení
Koncept návrhu
Povozní a funkční řešení
Konstrukční a materiálové řešení



Schéma urbanistického řešení

Doplnění lineární zástavby v historické linii 

se zvětšením průhledu na kostel

Umístění kolonády stejně jako v historii 

na pravém břehu

Umístění Vřídla s vyznačením průhledů Částečné odstranění desky přes řeku

Obnovená dostavba v proluce Kamenolom Odsunutí dopravy Úprava ploch zeleně Komplexní řešení prostoru



Návrh rozšíření zájmového území od Vřídelní kolonády až k Městskému divadlu. Prostor Divadelního náměstí  není dostatečně využíván. Pro lepší využití prostoru je 

v projektu zahrnuto odsunutí silnice a parkoviště dále od řeky a tím vznikl prostor pro pěší zónu v zeleni, která by vytvořila důstojný přístup k divadlu. 

Tržní a zámecká kolonáda

Městské divadlo

Vřídelní kolonáda

Kostel sv.Máří Magdalény



Koncept návrhu

Celý koncept návrhu stál zejména na dvou prvcích: kolonáda - cesta a Vřídlo - cíl. Kolonáda jako lineární prvek a Vřídlo jako dominantní 
vertikála, která narušuje lineárnost.

Snažila jsem se vycházet z krajinotvorných prvků, které tvoří morfologii města. Je to především jeho údolní charakter, který určuje lineární 
zástavbu obepínající koryto řeky. To mě vedlo k myšlence, že řeka Teplá by vytvářela cestu vymezenou kolonádou a korzující lázeňští hosté, proudící vodu, 
která se poklidně prolévá centrem města.

Za lineární zástavbou, která se rozprostírá kolem řeky jsou rozsáhlé kopcovité lázeňské lesy, které se tyčí nad údolí. Jsou významné, jak pro  
průběh lázeňské léčby, tak i pro celkovou lázeňskou atmosféru, stejně jako Vřídlo tvoří pro město zásadní vertikálu. Tuto spojitost jsem použila pro návrh 
tvaru v prostoru výtrysku.

Letecký pohled na historické centrum       



rámy zdvihající její hladinu nad terénřeka Teplá určující morfologii místa Vřídlo vyvěrající z hloubi země

řeka nesená rámy, 

                 jako skleněná hladina poskytující ochranu a bezpečí

                    Vřídlo jako dominantní vertikála 

 protínající hladinu 

Ideový koncept



Ideový koncept - tvar kolonády



Ideový koncept - tvar „chrámu Vřídla”

Řez ú
dolí

Řez údolí



Ideový koncept - ideové skici





Provozní a funkční řešení

Kolonádní prostory od nepaměti sloužily především jako krytý prostor pro pitné kůry a procházení lázeňských hostů. Vřídelní kolonáda byla 

tvořena kolonádou a pavilonem s výtryskem Vřídla a později byl tento objekt používán také jako balneologický uzlový bod. Do podzemní části 

současné kolonády byly umístěny rozvody termominerální vody a provozní středisko Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Jsou tam také 

rozvody s termou a plynným Co2 z produkčních vrtů vedoucí do separačních věží, oddělující kapalnou a plynnou fázi, obě fáze pak putují do sběr-

ného potrubí a akumulačních nádrží. Rozvod pramenů má rozsah kolem 4 kilometrů distribučního potrubí zásobující 34 lázeňských objektů, plnírny 

a výrobníky soli. Další části podzemí jsou výtlačná čerpadla, chladící a vyhřívací systém kolonády, tepelné výměníky a služební místnosti Správy, 

rovněž regulace a měřící systém zřídelní struktury.

Pro další úvahy o nové kolonádě je tedy nutno zabývat se hlavními dvěma funkcemi objektu a to částí reprezentativní (část pro pitné kůry, 

korzování návštěvníků, samotný výtrysk Vřídla) a částí technologickou (technologické provozy, vrty, krenotechnologii,..) 

V návrhu jsem jako jasné východisko z dnešní situace viděla oddělení reprezentativní a technologické části, aby tyto provozy mohly fungovat 

nezávisle na sobě. Celá budova by měla být koncipována jako jakýsi „chrám Vřídla” a neměla by být negativně ovlivňována technologickými 

problémy, které jsou nedílnou součástí termominerální technologie. Byla také snaha vytvořit nad suterénem takovou konstrukci, na které by po 

zestárnutí stavby byla sejmuta vrchní část a na tento suterén mohla být postavena jakákoli jiná stavba.

Srdcem celé stavby je výtrysk Vřídla a k němu vedoucí kolonádní prostor s pítky a místy pro odpočinek a korzování lázeňských hostů. Nedílnou 

součástí lázeňské historie jsou lázeňské oplatky, produkty z Vřídlovce, Vřídelní káva a další drobný prodej porcelánových pítek a skleněných dekorací. 

Pro tyto provozy jsem vyhradila místo na levém břehu řeky, kde by vznikl prostor, nejen pro tento drobný prodej ale i veřejné toalety, šatnu pro 

podium a vstup do podzemní technologických prostorů. Tyto prostory jsou dnes přímou součástí kolonády, ale pro mě bylo stěžejní, aby se do pros-

toru kolonády neumisťoval žádný komerční prodej, který by omezoval svobodné korzování. Lázeňské objekty samy o sobě jsou výdělečné nepřímo. 

Městu přinesou prostředky tím, že za nimi přijedou turisté a lázeňští hosté. Už od dávných dob je proto zaveden lázeňský poplatek, který přinášel 

peníze na opravu a údržbu pramenů a lázeňských objektů, které návštěvníci mohli během pobytu bezplatně využívat. Bohužel už několik desítek let 

se výše poplatku nezměnila a nemůže tak městu přinášet takové prostředky, které by na údržbu a obnovu potřebovalo.



Celá funkční struktura stavby by tedy sestávala z budovy na levém břehu, která by v podzemí měla nové vrty pro jímání termální vody 
a technologii s ní spojenou. V prvním nadzemním podlaží by byl drobný prodej - oplatek, suvenýrů z vřídlovce, skla a porcelánu, lázeňská kavárna, 
veřejné toalety s pokračováním v podzemní části a kancelář správy lázeňských pramenů s vchodem do podzemní techlonogické části. Celá levá část 
by byla řešena stupňovitě a tím by vzniklo jakési hlediště směřované pohledem na Vřídelní kolonádu. Toto stupňovité řešení jsem zvolila kvůli 
zachování liniie ulice, která dotváří liniový charakter města, ale i dostatečně otevře průhled na kolonádu a kostel a vytvoří nové prostory pro park, 
posezení a ve středu místo pro jeviště, které by sloužilo pro menší hudební vystoupení, pouliční hrané prohlídky města a podobná drobná 
vystoupení, která by oživila a nalákala návštěvníky.

Pravý břeh by poté byl věnován samotné budově kolonády, které dominuje výtrysk Vřídla a k němu vedoucí kolonáda. V podzemí je umístěna 

technologie. Je zde také vstup do podzemí Vřídla, kde návštěvníci mohou vidět podzemní prostory, proces pokameňování a prohlídka vede i přímo 

ke korytu řeky.

Součástí projektu bylo i hmotové navržení dostavby v proluce kamenolom, která tam historicky byla a urbanisticky tam tato dostavba nyní 

chybí. Dále je řešena úprava prostoru Divadelního náměstí, kde odsunutím silnice vznikne jakési pokračování kolonádního prostoru v zeleni a přímé 

propojení s budovou Městského divadla, kterému tím vznikne důstojnější přístup. 

Provozní schéma



schema - bezbariérové řešení

Bezbariérové řešení



Konstrukční a materiálové řešení

Při řešení materiálové stránky projektu musel být brán ohled na náročné podmínky v kontaktu s termálními prameny. Většina materiálů 
nedokáže tomuto tlaku odolávat a tak je třeba dbát na kvalitu materiálů a ochranných nátěrů, které budou těmto vlivům dostatečně odolávat. Přesné 
složení by muselo podléhat mnohým zkouškám odolnosti a složení by bylo speciálně navrženo odborníky. 

Celá základová a suterénní část je navržena z odolného železobetonu, který musí být adekvátně odizolován, aby dokázal odolávat účinkům 
termální vody v podzemí. Budova na levém břehu je celá ze železobetonu a její základy kopírují bývalé sklepní prostory lázeňských domů.

Stavba kolonády, jak už bylo uvedeno v ideovém konceptu, by měla být co nejblíže podobná vodě a ze vznešeného materiálu, který podpoří 
hru světel při průniků slunečních paprsků a tryskající vody.  Proto jsem jako hlavní architektonický materiál zvolila sklo, protože i samo sklo je 
v podstatě tekutý materiál, který až jeho tuhnutím dosáhne požadované pevnosti a svou průhledností a leskem připomíná hladinu řeky. Celá 
konstrukce je nesena železobetonovými rámy, které zdvihají hladinu nad terén a utváří prostor pro korzování lázeňských hostů. Skleněné výplně 
poskytují bezpečí a ochranu před vlivy počasí. 

Na vzhled střední části, kde Vřídlo protíná zemský povrh byl kladen největší důraz na vzhled konstrukce a její materiál. Stejně jako skleněná 
střešní hladina kolonády i zde hraje hlavní roli voda a proto je zde opět použito sklo, ale tentokrát ve vertikální poloze, které bude neseno vetknutými 
ocelovými trámy. Trámy nesou zatížení konstrukce a musí odolávat zatížení od větru. Konstrukce je umístěna směrem dovnitř, aby stavba při pohledu 
zvenku byla čistá a tvořila dokonale lesklé skleněné vertikály. Sklo, voda a paprsky slunce rozehrají uvnitř různé hry světel a třpytu, které ozvláštní 
atmosféru místa a dodají magičnost. Skleněné plochy jsou tvořeny lepenými skleněnými deskami, které mají různý lom světla a malými bublinkami, 
aby při nočním nasvícení, které bude umístněno na spodním okraji desek, dosáhlo co nejlepšího osvětlení desek.

Prostory hlediště jsou z pohledové betonu a v místech prostorů na sezení jsou opatřeny dřevěnými prvky. Celý prostor utváří jakési hlediště 
v parku, a proto celé hlediště prolínají plochy zeleně. Nášlapná vrstva v prostoru kolonády je řešena dlažbou a v prostorách kolem kolonády jsou 
zelené plochy v kombinaci s nezpevněným mlatovým povrchem.

U konstrukce byla snaha o co největší část konstrukcí vytvořit prefabrikovaně a na místě sestavit. Rámy jsou navrženy ze tří prefabrikovaných 
částí, které se osadí na stavbě. Mezi ně bude vložena nosná ocelová konstrukce pro sklo a na ní skleněná konstrukce s rámy. Střední vertikální panely  
kolem Vřídla jsou neseny dvěmi vetknutými ocelovými trámy, na které jsou terčově uchyceny dvě až čtyři skleněné desky (dle výšky panelu). 



Schéma konstrukční řešení





ii.  Situace

- Schwartzplan 1 : 5 000
- Situace 1 : 2 000
- Architektonická situace 1: 2 000



Schwartzplan 1:5 000



Situace 1 : 2 000



Architektonická situace 1 : 2 000



iii.  Půdorysy

- Půdorys 1.PP 1:500 (zmenšeno pro účely portfolia na A4)
- Půdorys 1.NP 1:500
- Půdorys 2.NP 1:500











iv.  Řezy

- Příčný řez 1:500
- Podélný řez A 1:500
- Podílný řez B 1:500
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v.  Pohledy

- Pohled JV 1:500
- Pohled JZ 1:500
- Pohled SZ 1:500
- Pohled SV 1:500



Pohled JV

Pohled SZ

Pohled JZ Pohled SV





vi.  Interiér

V počátcích úvah nad interiérem kolonády jsem myslela, že by měla mít dostatek míst na sezení, aby lidé mohli odpočívat a poklidně 
popíjet prameny. V průběhu práce jsem však po konzultacích s odborníky od tohoto názoru upustila. Součástí lázeňské péče jsou prameny a pře-
devším procházky. Lázeňští hosté by se měli při popíjení pramenů procházet, aby podpořili správnou činnost trávicího ústrojí a napomohli tak 
k nejlepším výsledkům lázeňských pramenů pro svou léčbu, jak doporučoval již dr.Becher. Proto jsem jako plochu odpočinku použila výhradně levý 
břeh. 

Důležité interiérové prvky bydou mísy pro Vřídlo a pítka pro pitné kúry. Můj záměr byl, aby mísy jakoby levitovaly nad zemí a proto jsem 
zvolila jednoduchou lehkou konstrukci mísy s podpěrou uprostřed, ve které bude potrubí pro vývěr pramenů. Tato podpěra bude pokrytá 
zrcadlovými plochami, aby se na první pohled zdálo, že se mísy vznáší. U pítek jsem umístila dva skleněné panely uprostřed, ve kterých povede 
potrubí s vývodem pramene a kohoutky. 

Dalším základním prvkem se stala také podlaha, která se prolíná kolonádou ke Vřídlu, propojuje ho s levým břehem a spojuje tak tyto 
dva prostory v jeden celek.









vii.  Vizualizace













5) Závěr

Závěrem bych chtěla poděkovat panu Arnoštu Navrátilovi a Václavu Mudrovi za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této úlohy.

Celá úloha byla velmi složitá nejen co se týče řešeného prostoru, tak i faktu, že prostor znám a člověk navrhování prožívá úplně jinak. V průběhu 
práce jsem zjišťovala, že komplikovanost úlohy není pouze v řešeném prostoru, ale vůbec jak k němu a stavbě přistoupit, protože se jedná o zcela jiný 
typ objektu než na který nás studium připravovalo. Proto mi k řešení této situace chybělo mnoho zkušeností a znalostí, ale snažila jsem se k této úloze 
tak přistoupit a vytvořit co nejlepší projekt, který mi mé zkušenosti dovolí. 

V úvodu projektu bylo mým hlavním cílem ukázat nový pohled na tento prostor a to myslím, že projekt splnil. Největší sílu projektu vidím 
v celkovém řešení prostor a umístění jeho částí. Co se týče samotné architektury snažila jsem se k ní přistupovat opačným přístupem než je současná 
kolonáda - to znamená vzdušné prostory, otevřenost, vstřícnost. Snažila jsem se pomocí jednoduchých konstrukcí vytvořit čistý a jasný objekt, který 
bude skýtat mnoho možností. Aby host mohl kolonádou projít několikrát a stále objevovat nové prostory a nové pohledy. Nechtěla jsem, aby tvořila 
pouze cestu, kterou by se prošlo k Vřídlu a stejnou cestou zpět, ale vytvořila jsem spleť cest, které budou prostoru dodávat více možností. Tato varanta 
mě napadla při srovnání Tržní a Mlýnské kolonády. Tržní kolonádu tvoří jednoduchý pavilon, kterým se projde a moc lidí se uvnitř nezdržuje, ale  
Mlýnská kolonáda, je díky jednoduchému řešení trojtraktu dosaženo variant, které donutí k zastavení a zkoumání prostoru z více cest a dodává prostoru 
hravost a příjemnost. Já v projektu místo tohoto trojtraktu použila rámy jako hlavní klikatící se cestu, která pomalu otevírá pohled na Vřídlo a je průchozí 
do stran a okolní zeleně, takže hlavní loď je tvořena kolonádou a okolní dva trakty jsou tvořeny zelení.

Sama vidím v projektu mnoho rezerv, které bych třeba již dnes při své cestě s Vřídlem řešila jinak, ale i přes to si myslím, že toto řešení je jedna 
z možných variant jakým směrem by mohla vést další cesta Vřídelní kolonády.



Zdroje obrazových ilustracích

[1] Fotodokumentace místa - schéma + autorské fotografie

[2] Historické dominanty v okolí místa - schéma + autorské fotografie

[3], [4], [5], [6], [7], [8]  

[9], [10] Empírová Vřídelní kolonáda - Zeman, Lubomír. Karlovy Vary architektura baroka a klasicismu. Karlovy Vary 2006. ISBN 978-80-254-2815-3

[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], Novotný Lukáš, Zmizelé Čechy - Karlovy Vary. Praha a Litomyšl 2007. ISBN 978-80-7185-798-3. 

[19], [20], [21], [22], [23] autorské fotografie

[24], [25], [26], [27] Návrh postupu řešení širšího území Vřídelní kolonády Karlovy Vary, výstup z činnosti Pracovní skupiny pro řešení širšího území Vřídelní 

kolonády Karlovy Vary, Říjen 2016

[28], [29] Vlastní schema

[30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39] autorské fotografie

ostatní obrazové ilustrace a fotografie jsou pořízené autorem

Statutární město Karlovy Vary, Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024, část III - grafická část 

[online].2016-10-26 [cit. 2017-05-12] . Dostupné z: https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/graficka_cast.pdf

6) Zdroje

Zdroje 

b) Novotný Lukáš, Zmizelé Čechy - Karlovy Vary. Praha a Litomyšl 2007. ISBN 978-80-7185-798-3

f) Návrh postupu řešení širšího území Vřídelní kolonády Karlovy Vary, výstup z činnosti Pracovní skupiny pro řešení širšího území Vřídelní kolonády Karlovy Vary, 

Říjen 2016

i) Zeman, Lubomír. Karlovy Vary architektura baroka a klasicismu. Karlovy Vary 2006. ISBN 978-80-254-2815-3

a) Kolektiv autorů, Karlovy Vary na přelomu tisíciletí. Karlovy Vary, 2001

c) Popílek, Z.; Štěpánková, Z. 2005. Karlovy Vary před 100 lety a dnes. Plzeň: vydáno vlastním nákladem, 2005

d) Statutární město Karlovy Vary, Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary [online] 2015 [cit. 2017-05-12] . Dostupné z:

https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/ipru_kv_final_0.pdf

e) Statutární město Karlovy Vary, Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024, část III - grafická část [online].2016-10-26 [cit. 2017-05-12] 

. Dostupné z: https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/graficka_cast.pdf

g) Vylita, B. 1990. S geologem po Karlových Varech. Praha: Ústřední ústav geologický, 1990. 176 s. ISBN 80-7075-019-7

h) Vylita B. et al., 1991. Nové poznatky o karlovarské zřídelní struktuře. ÚÚG


