
současný stav
Prostor v  okolí Vřídla je nejvýznamnějším místem v  Kar-
lových Varech. Přímo u vývěru Vřídla v polovině 14. století 
Karlovy Vary začaly vznikat.

V současnosti stav okolí Vřídla nepůsobí lázeňskou atmo-
sférou. V  centrální části Karlových Varů se nachází řada 
problematických míst. Vřídelní kolonáda je v  havarijním 
stavu, k čemuž přispělo již během její výstavby nekvalitní 
provedení tepelných izolací a hydroizolací a nedostatečná 
údržba během jejího čtyřicetiletého fungování. Přemostě-
ním Teplé se vytvořila bariéra směrem od Tržního náměstí 
a nábřeží na levém břehu Teplé úplně zaniklo, mezi domy 
Atlantic a Astoria vznikla proluka, kde je umístěn stánek se 
suvenýry. Nad kolonádou stojí barokní kostel sv. Máří Ma-
gdalény od K. I. Dientzenhofera, národní kulturní památ-
ka. Podnož kostela tvoří opěrná zeď. Na kostel navazuje 
proluka „Kamenolom“, která vznikla  v 70. letech, kdy zde 
byla plánována výstavba lázeňského komplexu. Výstavba 
nebyla realizována a dodnes toto urbanisticky významné 
území nebylo doplněno. 

urbanismus
Veřejný prostor v  Karlových Varech byl vždy soustředěn 
okolo vývěrů pramenů a  podél řeky. Na pravém břehu 
Teplé vzniká po odstranění současné kolonády přístup 
k řece, promenáda tak může pokračovat podél řeky.

Vývěr Vřídla, tryskající do výšky dvanácti metrů, je krytý 
lehkým skleněným pavilonem. Stává se součástí lázeň-
ské promenády a dominantou celého území. Kolonáda, 
kde se odehrává pitná kúra, je situována pod kostelem sv. 
Máří Magdalény, její poloha vyplynula z morfologie města. 
Stejným způsobem jsou umístěny Mlýnská kolonáda od 
Josefa Zítka a Tržní kolonáda od Fellnera a Helmera. Před 
kolonádou vzniká předprostor, který se otevírá směrem 
k řece.

Proluka u kostela sv. Máří Magdalény je dostavěna řadou 
městských domů, nová zástavba částečně kopíruje pů-
dorysný tvar původních domů. V přízemí je navržen veřej-
ný parter. Na levém břehu řeky Teplé je doplněna liniová 
zástavba. Podél domů je obnoven průchod podél řeky 
a vzniká nábřeží.

Dopravní řešení je založeno na předpokladu omezení do-
pravy a  celkového dopravního zklidnění místa. Výrazně 
bylo na náměstí eliminováno parkování osobních vozidel. 
Celé území je řešeno jako pěší zóna. Divadelní náměstí 
se stává živým veřejným prostorem, kde mohou probíhat 
různorodé aktivity. Může být využíváno místními obyvateli 
i lázeňskými hosty během řady kulturních akcí. Mohou zde 
být umístěny dočasné instalace uměleckých děl nebo se 
zde mohou pořádat trhy. Náměstí je definováno budovou 
divadla, na opačném konci bosketem, na východní straně 
zástavbou domů a alejí podél řeky.

návrh
Zastřešení výtrysku termálního pramene je pro Karlovy 
Vary specifické a ve světě nemá obdoby. Uzavření Vříd-
la je dáno především ochranou okolních budov, vřídelní 
voda rozpuštěná ve vzduchu na ně má nepříznivý dopad. 
Zároveň uzavřením výtrysku v pavilonu vzniká léčivé mik-
roklima. Výtrysk Vřídla je umístěn do proskleného pavilo-
nu na hranu nábřežní zdi - dostává se tak do centra veřej-
ného prostoru. Pavilon je prostupný ze tří stran, střecha je 
ponechána z části otevřená pro odvádění par. 

Hmota kolonády navazuje na schodiště pod kostelem sv. 
Máří Magdalény, končí u budovy Spořitelny v místě, kde 
dříve bývala zástavba. Kolonáda je dlouhá 110 m, široká 9 
m a vysoká 8,4 m. Proporce kolonády částečně vycházejí 
s rozměrů Mlýnské kolonády, Jednoduchá subtilní kon-
strukce kolonády je tvořena prefabrikovanými železobe-
tonovými sloupy a deskou. Povrch je navržen ze světlého 
pohledového betonu probarveného do teplého odstínu 
vřídlovce. Pro ochranu před povětrnostními podmínkami 
jsou její části prosklené.

Kolonáda se skládá ze tří částí. Směrem do Divadelního 
náměstí je otevřená vstupní část. Hlavní prostor, kde se 
nacházejí pramenní vázy s ochlazovanou vřídelní vodou na 
50 °C a 30 °C, je umístěn v těžišti kolonády. V poslední tře-
tině kolonády je navržen vstup do podzemí. Ve vstupním 
prostoru je umístěna litinová socha bohyně zdraví Hygie. 

Interiér kolonády má působit příznivě na lázeňské hosty. 
Nejdůležitým prvkem interiéru jsou pitné vázy. Osvětlení 
je řešeno závěsnými stropními světly, podporuje  tak ver-
tikalitu prostoru. Součástí stěny přiléhající k  terénu, jsou 
vykonzolované lavičky.

Prostor pod Vřídlem se stává součástí kolonády. Cent-
rem prostoru je fontána Vřídla, které do podzemí propadá 
z úrovně pavilonu. Propadající voda symbolizuje počátek 
koloběhu termální vody, kdy je dešťová voda vsakována 
několik tisíc metrů do země a začíná proces přeměny na 
termální vodu. Expozice dále popisuje celý proces vzniku 
- ohřev vody, vyluhování minerálních látek a výstup vody 
zpět na zemský povrch. V poslední fázi expozice přechází 
do historického podzemí Vřídelní kolonády.

V podzemí se dále nachází multifunkční sál pro 165 osob, 
kde mohou probíhat přednášky pro veřejnost i pro odbor-
níky, může být využíván během festivalů nebo jako kon-
certní sál. Prostor pod Vřídlem sálu slouží jako velkorysé 
foyer. Dále je v části podzemí současné kolonády pone-
cháno centrum krenotechnologií, důležité provozní pro-
story pro rozvod vřídelní vody do balneologických pro-
vozů. Ve všech částech podzemí je nezbytné odvětrání 
všech prostor. V úrovni podzemního podlaží prochází nad 
řekou Teplou lávka, ta je přístupná schodištěm z nábřeží 
na Kostelním náměstí a vede na Jánský most, zároveň je 
možné z lávky vstoupit do podzemního podlaží.

KARLOVY VARY I VŘÍDELNÍ KOLONÁDA

Divadelní náměstí
- nejasná dopravní situace, kolize s pěšími cestami

- situace neodpovídá svému významu

proluka domu Bílý lev a proluka „Kamenolom“ ve Vřídelní ulici
- Kostelnímu náměstí chybí vymezení

špatný technický stav současné kolonády
- přesunutí výtrysku Vřídla a jeho snížení (kvůli působení vody na okolní zástavbu)

přemostěni řeky Teplé, kolonáda se otevírá směrem do Tržiště
- nečitelnost, zamezení průhledu korytem řeky

- oslabení Vřídelní ulice
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01.18  lávka
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půdorys podzemíkoncept urbanismus

promenáda podél Teplé

odsazení kolonády pod kostel 

sv. Máří Magdalény

Divadelní náměstí

veřejný prostor - festivaly, trhy

předprostor divadla

Mlýnská kolonáda

Tržní kolonáda

definování prostoru Kostelního náměstí zástavbou 

městských domů s veřejným parterem

vazby na levý břeh

doplnění zástavby na levém břehu

a zpřístupnění nábřeží podél domů

odstranění stávající kolonády

podzemí

propojení s kolonádou

Vřídlo

bod

kolonáda

do stran otevřená chodba se sloupy nesoucími 

přímé kladí pro ochranu před nepřízní počasí

multifunkční sál

kulturní akce (filmový festival, koncerty)

přednášky
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pavilon Vřídla

vstup do podzemí

pitná kúra

otevřený vstupní

prostor

expozice - vznik pramenů

koloběh vody

krenotechnologie

hmota vymezena kostelem a Spořitelnou

proporce vycházející z Mlýnské kolonády

historické podzemí

lávka nad řekou

fontána Vřídla

propadající z úrovně 1.np

kolonáda

podzemí současné 

kolonády

součást veřejného prostoru

půdorys 1.np - kolonáda

řez a-a pohled severozápadní

řez b-b pohled jihovýchodní

koncept návrh

1 - Vsakování vody

Karlovarská zřídla pocházejí ze srá-

žek, které se vsakují do země vysoko na 

území Krušných hor, Slavkovského lesa 

a  Doupovských hor. Voda sestupuje po 

zlomech a  puklinách v  žule do hloubky 

několika kilometrů.

2 - Ohřev 

Voda se současně ohřívá zemským tep-

lem. Zdrojem tepla i nespecifické energie 

je podle dosavadních předpokladů mag-

matický krb, který zasahuje do vyšších 

pater zemské kůry. 

3 - Výluhová činnost

Proplyněná horká voda intenzivně vylu-

huje horniny, a  obohacuje se tak o  čet-

né minerální látky. Získává tak jedinečné 

chemické složení a léčivé účinky.

4 - Výstup terem

Po linii výrazného geologického zlomu 

podél Krušnohoří pak terma vystupuje 

v  karlovarském údolí vzhůru k  zemské-

mu povrchu. Je vytlačována tlakem vsa-

kující vody a  také silným proplyněným 

oxidem uhličitým.

historické podzemí

pokameňovací komora

- proces pokameňování

předmětů vřídelní vodou

tvorba inkrustů na stěnách

expozice vzniku pramenů
koloběh vody
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způsob umístění kolonád v Karlových Varech


