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TYPOLOGIE KARLOVARSKÝCH KOLONÁD

Karlovy Vary se mohou chlubit unikátní typologií pěti různých kolonád. Každá kolonáda má svou specifickou architekturu a materi-
álové řešení. Od neorenesance přes secesi až po současnost, která je ovlivněna bruselským stylem, představuje každá jednotlivá 
stavba specifickou etapu historie města. Od dřeva přes kámen, litinu, až po železobeton odráží technologickou vyspělost společ-
nosti.

Vřídelní kolonáda je ovlivněna bruselským stylem - výtvarným směrem, který přišel jako uvolnění po éře socialistického realismu. 
Jeho počátek odstartoval ohromný úspěch československého pavilonu na výstavě EXPO 58 a po dobu svého trvání během 60. a 
70. let byla v tomto stylu ztvárněna řada světově uznávaných staveb a prvků průmyslového designu.
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Jaroslav Otruba, soutěžní návrh na Vřídelní kolonádu, 1961

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA

Není pochyb, že vývěr Vřídla a jeho budova patří k nejdůležitějším dominantám města a jeho lokalita tvoří historické jádro lázeňské čtvrti. Největší 
pramen termální minerální vody je po staletí identitou města Karlovy Vary a jeho symbolem, který se stal magnetem pro všechny návštěvníky, ale 
i obyvatele města.

Toto stanovisko KAMKV hledá odpověď na otázku, jak je možné postupovat při nakládání s budovou, která přírodní gejzír ochraňuje. Budova z roku 
1975 je už nekolikátou stavbou v pětisetletém historickém vývoji a slouží pro ochranu a používaní vývěrů termálních léčivých pramenů.

Doba vzniku návrhu, jeho výtvarné ztvárnění ovlivněné tzv. bruselským stylem a urbanistický názor šedesátých let minulého století určily její 
autenticky architektonický výraz. Vítězný návrh architekta Jaroslava Otruby, který vyšel z architektonické soutěže, ve které bylo spojení pravého 
a levého břehu řeky Teplé předmětem zadání. Jednalo se o myšlenku, která byla formulovaná už ve čtyřicátých letech dvacátého století. Přestože 
je budova Vřídelní kolonády, kompozice tří objemových hmot, na veřejnosti rozporuplně hodnocena, skrývá také architektonickou kvalitu. Oproti 
uzavřeným vstupním průčelím jsou podélné fasády haly kolonády, haly přemostění včetně vřídelní haly tvořeny z velkoformátových skel; velmi 
transparentní a původně pochozí terasová střecha lemovaná atikou s detailem, připravenou pro zahradní vegetaci, nabízí nevšední pohled do 
lázeňského údolí.

Zázemí pro veřejnost a pro provoz Vřídla, důležité provozní prostory pro umístění krenotechnologie, jsou pod niveletou přízemí nalevo a na pravo-
břežní straně koryta velkoryse řešeny. 

I interiéry všech tří hal skrývají významná umělecká díla a hodnotné detaily, které jsou pro svou nekvalitní údržbu a úpravy v minulosti, jako např. 
zcela nevhodné stropní podhledy a osvětlení, znehodnoceny. Omezené investiční prostředky, nevhodné dílčí úpravy a funkční využití z uplynulých 
let vedly k neutěšenému technickému a optickému stavu objektu kolonády a jsou dnes důvodem částečného uzavření významných prostorů. 
Společně se zcela nevhodným funkčním využitím prodejních stánků s nekvalitním sortimentem nabídky laciných turistických suvenýrů a nevyuží-
vané první patro haly přemostění vyzařuje teď tak významný veřejný interiér centra lázeňské čtvrti omšelý a opuštěný dojem. 

Dalším nedostatkem, který přispívá k negativnímu vnímání budovy, jsou od prvopočátku nevyřešené  urbanistické vazby a vzhled exteriérových 
veřejných prostranství přímého okolí s výjimkou nedávno revitalizovaného Tržiště. Na tomto místě je třeba zmínit, že budova a přemostění řeky 
Teplé zůstalo torzem urbanistického záměru přestavby lázeňského centra z 60. let 20. století, který nebyl realizován.  

Objem hmoty haly přemostění, mrtvý parter a z poloviny netransparentní průčelí včetně mimoúrovňového přístupu z nivelety Tržiště přes předi-
menzované přemostění působí v původní historické urbanistické struktuře jádra města cizorodě. Také na pravé straně řečiště je prostor Vřídelní 
ulice, podnož kostela sv. Máří Magdaleny a nedostatečné prostorové omezení zaniklou zástavbou Vřídelní ulice u lokality „Kamenolom“ urbanis-
ticky nedořešen. Současný vzhled Vřídelní ulice, nejasně definované prostranství Divadelního náměstí, proluka Bílý lev, nevhodná restaurační 
zahrádka, prodejní stánek v prostoru Tržiště a neutěšený stav a využití přemostění snižují hodnotu relativně stabilizovaného centra lázeňské čtvrti.

Je v zájmu města, aby se neodkladně a co nejrychleji části budovy, které havarijní stav budovy Vřídla způsobují, obnovily. Současně je potřeba 
hledat vhodné a důstojné využití interiéru a také konkrétní návrhy pro řešení uvedených veřejných prostranství a městského detailu. Jako příklad-
ná reference zde může posloužit revitalizace veřejného prostoru Staré louky a Tržiště.

Veškeré stavební a funkční zásahy do budovy Vřídelní kolonády musí být navrženy tak, aby mohly být prováděny v souladu a s ohledem na 
choulostivé hydrogeologické poměry podloží, jejímž středobodem je vývěr Vřídla. Monolitická základová deska v podzemí a její zatížení konstrukcí  
budovy omezují tzv. divoké vývěry termy. Tento fakt je třeba za všech okolností respektovat. 

Při obnově/rekonstrukci budovy Vřídla je třeba také zohlednit požadavky nejenom na prostory návštěvníků, ale i na důstojné a praktické zázemí 
zaměstnanců pro město KV tak důležitého provozu.  Z důvodu záření jsou podzemní prostory pod halou kolonády pro stálý pobyt zaměstnanců s 
ohledem na bezpečnost práce a zdraví nevyhovující. Alternativní lokalitu pro nutné zázemí zaměstnanců v blízkosti provozu nabízí nová zástavba 
proluky Bílý lev.

Pro rozhodování o dalším postupu připravil tým KAMKV presentaci která se opírá o výsledky stavebně historického a stavebně technického 
průzkumu.

Presentace ilustruje shrnutí výsledků obou průzkumů včetně popisu urbanistického prostoru a presentuje  alternativu možného  postupu pro 
urychlenou obnovu stávající budovy. Stanovisko  KAMKV nevylučuje soutěž na novou Vřídelní Kolonádu a její dopad na dotčené území. Pro rozho-
dování  je třeba si uvědomit časovou náročnost procesu od vypracování zadání soutěže a vyhodnocení výsledku soutěže  až po vlastní realizaci 
nove budovy Vřídelní Kolonády.   
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PŘÍMÉ OKOLÍ / VEŘEJNÝ PROSTOR

Kancelář architektury
města Karlovy Vary°

Náměstí / autobusová točna / parkoviště? Prostor neplní dobře funkci důležitého náměstí.
Nedefinované dílčí prostory.

Městský detail neodpovídá významu lokality.

1  DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ / NÁBŘEŽÍ SITUACE

Problémová veřejná prostranství v 
přímém okolí Vřídelní kolonády

Dnes využita pouze pro nevhodný stánek s prodejem suvenýrů.
Dočasná lokalita pro vymístění krenotechnologie.

3  PROLUKA DOMU BÍLÝ LEV

Formální umístění Vřídla v místě, kde ale nemůže plnohodnotně existovat.

2  DOČASNÝ VÝTRYSK VŘÍDLA

HALA PŘEMOSTĚNÍ

HALA VÝTRYSKU

HALA KOLONÁDY
Nevhodný urbanistický prvek, původní záměr vytvořit zde veřejný prostor zůstal nenaplněn.

Zakrývá řeku Teplou a dnes je to prostor bez atraktivní funkce.

4  PŘEMOSTĚNÍ TEPLÉ

Důležitá komunikace bez funkční náplně. Městský detail neodpovídá významu lokality.

5  ULICE VŘÍDELNÍ

Design vstupu neodpovídá významu atrakce, pro kterou slouží.

7  VSTUP DO PODZEMÍ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY

Průčelí nevybízející ke vstupu do Vřídelní kolonády, mrtvý parter.
Hmota průčelí narušuje měřítko okolní zástavby. Nevhodná restaurační zahrádka a prodejna suvenýrů.

6  PŘEDPROSTOR TRŽIŠTĚ

Nedefinovaný prostor bez náplně po demolici původní zástavby.

8  KAMENOLOM
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STAVEBNÍ STAV OBJEKTU
VŘÍDELNÍ KOLONÁDY

PŘEMOSTĚNÍ TEPLÉ

havarijní poruchy
- železobetonové nosníky

STROP NAD SUTERÉNEM V MÍSTĚ FONTÁNEK

havarijní poruchy
- koroze výztuže a degradace betonu

HALA VÝTRYSKU

havarijní poruchy
- strop nad suterénem
- prosklený obvodový plášť v hale výtrysku

PATRO KOLONÁDY

HISTORICKÉ PODZEMÍ

v dobrém stavu bez nutnosti zásadní opravy

HALA KOLONÁDY

zkorodované paty některých ocelových sloupů - opravitelné

SUTERÉN VŘÍDELNÍ KOLONÁDY

Výměna, 
nahrazení novou 
konstrukcí

havarijní poruchy
- železobetonový skelet
- paty sloupů
- železobetonová stěna podél ulice Vřídelní

nevhodné pracovní prostředí v důsledku záření

STROP NAD HALOU KOLONÁDY

lokální koroze ocelových konstrukcí - oprava horních pásnic ocelových nosníků

Opravitelné

STROP NAD HALOU VÝTRYSKU 

lokální koroze ocelových konstrukcí - oprava horních pásnic ocelových nosníků

SKLENĚNÁ KORUNA NAD HALOU VÝTRYSKU

havarijní stav

Kancelář architektury
města Karlovy Vary°



NÁVRH FUNKČNÍCH 
ÚPRAV OBJEKTU

za předpokladu zesílení konstrukce a protipožárních opatření

Kancelář architektury
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REKONSTRUKCE KORUNY DLE PŮVODNÍHO OTRUBOVA NÁVRHU

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ POCHOZÍ STŘECHA S PARKOVOU ZELENÍ

KOMPLETNÍ REVITALIZACE INTERIÉRU

s ohledem na lokalitu a charakter proskleného prostoru do Tržiště
je třeba nalézt adekvátní využití, např. pro kavárny, exkluzivní retail, restaurace

nebo podobné funkce na místo skladu či prodejen suvenýrů

opravit původní prvky při zachování nebo obnově autentických
materiálů a detailů, nahradit prvky, jako nevhodné podhledy

VHODNĚJI VYUŽÍT PROSTOR PATRA

ODSTRANIT NEVHODNÉ PRODEJNÍ STÁNKY A REKLAMY

FUNKCI PRODEJE SOUSTŘEDIT DO K TOMU PŮVODNĚ URČENÝCH STÁNKŮ

objekt by měl být z tak významného prostoru přímo přístupný a také
charakter současné restaurační zahrádky je nevhodný

záměr vytvořit fungující veřejný prostor nebyl naplněn zachováním původních
městských domů, odstraněním konstrukce se důležitá část řeky navrátí městu

AKCENTOVÁNÍ PŘÍSTUPŮ NA PRAVÉM BŘEHU ŘEKY A PŘÍSTUPU Z TRŽIŠTĚ

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH TOALET

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PŘEMOSTĚNÍ A REDESIGN KAVÁRENSKÉ TERASY

vytvořit zázemí pro personál např. v blízké proluce po lázeňském domu Bílý lev
+ sanace stávajícího suterénu kolonády a instalace nových zařízení

REKONSTRUKCE SUTERÉNU

veřejná budova takového významu musí být
přístupná pro všechny včetně osob s omezeným pohybem

INSTALACE VÝTAHU

Všechny zásahy jsou navrženy za předpokladu zachování 
všech hydrogeologických podmínek lokality.

WC



REFERENČNÍ PŘÍKLADY

Střešní zahrada a 
výstavní prostor

Kavárna a restaurant

Revitalizace a upgrade 
stávajícího interiéru

Revitalizace blízkého 
okolí Vřídelní kolonády

Kancelář architektury
města Karlovy Vary°

DOSTAVBA PROLUKY V PROSTORU TRŽIŠTĚ

DOSTAVBA ULIČNÍ FRONTY V ULICI VŘÍDELNÍ

SITUACE

Problémová veřejná prostranství v 
přímém okolí Vřídelní kolonády



REKONVERZE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

Varianta možných architektonických úprav funkčních a urbanistických nedostatků stávající budovy a doplnění vzniklých proluk novou dostavbou 
s ohledem na limity ochrany městské památkové rezervace

- Zachování haly výtrysku a haly kolonády

- Odstranění přemostění a haly přemostění

- Dostavba vzniklých proluk v prostoru Tržiště a ulice Vřídelní

Kancelář architektury
města Karlovy Vary°

DOSTAVBA PROLUK V PROSTORU TRŽIŠTĚ

DOSTAVBA ULIČNÍ FRONTY V ULICI VŘÍDELNÍ



SCHEMATICKÝ HARMONOGRAM POSTUPU

3 měsíce

1 - 2 měsíce 1 - 2 měsíce8 měsíců 4 měsíce 6 - 8 měsíců

září 2018 4 měsíce

Vymístění krenotechnologie,

definice zadání,
stanovení cílů rekonstrukce,
kalkulace investičního záměru,
stanovení finančních limitů.

Odstranění havarijního stavu 
objektu a rekonstrukce

Architektonická soutěž na 
novou Vřídelní kolonádu 
včetně urbanistických vazeb 
jejího přímého okolí

Zpracování projektové dokumentace,
stavební povolení, 
výkaz výměr,
rozpočet stavby,
zadávací dokumentace,
harmonogram realizace,
provozní náklady,
proveditelnost stavby.

3 měsíce

Výběrové řízení na dodavatele stavby,
podpis smlouvy o dílo.

8 měsíců

Realizace stavby

Logistiku a fázování přizpůsobit 
harmonogramu lázeňské sezony.

Celkem cca 18 měsíců

Celkem cca 24 měsíců

Dokončení rekonstrukce,
předání stavby.

Sestavení 
komise

Analýza a průzkum záměru,
definice zadání,
workshop,
stanovení tech. a investičních parametrů,
stanovení funkčních parametrů,
stanovení stavebního programu.

Příprava a vypsání soutěže Kombinovaná dvoukolová architektonická 
soutěž s omezeným počtem účastníků ve 
druhém kole

Posouzení a 
vyhodnocení 
návrhů,
oznámení 
výsledků 
soutěže.

Zadání na dopracování 
vítězného návrhu pro 
účel realizace

Kancelář architektury
města Karlovy Vary°



SHRNUTÍ

Návrh KAMKV  pro další postup ve věci rekonstrukce Vřídelní kolonády vychází ze stávající situace popsané v uvedených podkladech, kterou je 
třeba urychleně ale obezřetně  řešit. Je v zájmu města hledat možné alternativy i s ohledem na finanční náročnost a čas potřebný k realizaci. V 
první řadě je potřeba rychle vrátit výtrysk Vřídla do důstojného prostoru, kde ho z důvodu vlastní identity město potřebuje. 

Navrhovaný postup  nevylučuje vypsání architektonické soutěže na nový objekt Vřídelní kolonády. Do doby, než se ale bude možné  nový objekt 
realizovat, je potřeba, aby stávající objekt důstojně po úpravách  nadále  sloužil svému účelu a poskytoval svým návštěvníkům náležitý komfort. 

NAVRHOVANÝ POSTUP

- Opravit  stavební poruchy Vřídelní kolonády dle navrhovaného harmonogramu, aby se  budova Vřídelní Kolonády zase  urychleně  stala důstojnou 
a dominantou, která reprezentuje  město Karlovy Vary a výtrysk se mohl navrátit z dnešního nevhodného provizoria zpět do prostoru k tomuto 
účelu postavenému.  

- KAMKV doporučuje bezodkladně řešit zejména opravu haly výtrysku a další časti konstrukce, které se nacházejí  v havarijním stavu tak, aby se 
Vřídlo v co nejkratším čase vrátilo zpět do prostoru který  v plné síle vývěr  termy umožnuje.   K tomu je třeba definovat zadání, stanovit  objem 
nutných   investičních nákladů  a vypracovat  projektovou  dokumentaci pro kompletní  revitalizaci budovy. Poté  je objektivně možné stanovit 
priority dílčí  rekonstrukce a ověřit  tím spojené investice. Tento přístup je doporučován i pro revitalizaci interiéru a technického vybavení budovy.  

- Stavebně technický průzkum doporučuje lhůty pro opravy ocelových konstrukcí v závislosti na míře těchto poruch u odstranění do 5ti let. KAMKV 
doporučuje řešit tyto poruchy  rovněž bez zbytečného odkladu po zvážení všech priorit a  konkrétních specifických  investičních nákladů. 

- Zvážit navrhované funkční využití  a případně hledat další  alternativy pro  dnes nevhodně využívaných prostor v hale přemostění a na patře 
kolonády. 

- Zvážit návrh zpřístupnění střešní terasy v letní sezoně a tuto využívat pro veřejné a kulturní účely.

- Zvážit využití proluky po domě Bílý Lev pro stavbu nového objektu se  zázemím pro personál SPLZAK kterému je nutné  poskytnout důstojné a 
praktické pracovního  prostředí pro jeho důležitou činnost.

- Zvážit odstranění či omezení  přemostění coby nefunkčního veřejného prostranství v zájmu nápravy dnes nevhodného urbanistického zásahu z 
minulosti a posílit tak přirozeného  spojení  stávajícího objektu s řekou.

- Ověřit možné  architektonické a stavebně  technické úpravy nedostatků  stávající budovy a  její dopad na přímé okolí památkové rezervace 
včetně  jejich finanční náročnosti.

- Připravit analýzu lokality a vypracovat  podmínky  zadání pro  architektonickou soutěž na novou budovu a urbanistické  řešení  lokality přímého 
okolí Vřídelní kolonády.

- Vypsat kombinovanou (architektonickou a urbanistickou) soutěž s omezeným počtem účastníků, u které je  třeba počítat s danou  časovou perio-
dou a s finančními náklady spojené s organizací soutěže. 

Použité Podklady:
Ing. Václav Kouba / Ing. Arch Zdeněk Lukeš
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Ing. Jan Dušek
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Listopad 2017 /  Květen 2018
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