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a. Úvod





Účel a charakter dokumentu

Aktuální situace
V  současnosti (08/2019) se připravuje rekonstrukce komplexu budov Hotelu Thermal. Záměr je 
sledován odbornou veřejností, která klade důraz na to, aby projekt dodržel architektonickou kvalitu a 
kvalitu programové náplně, odpovídající významu stavby. Město Karlovy Vary se pokouší s investory 
navázat dialog nad budoucí podobou a využitím.

Součástí projektu rekonstrukce budov nyní není řešení exterieru, který je součástí architektonické 
koncepce celku budov. Veřejná prostranství okolo Thermalu jsou v  současnosti v  dezolátním 
stavu, a  to včetně nedůstojné náplně parteru. Přitom ale jde o  jeden z  nejvýznamnějších 
a  nejfrekventovanějších městských prostorů – vstup do lázeňské zóny Karlových Varů. Veřejná 
prostranství jsou ve vlastnictví majitele objektu, předpokladem k  jejich řešení je ve spolupráci s 
městem dohoda s vlastníkem – investorem. 

K čemu ideová koncepce slouží?
Tento materiál je iniciačním podkladem, který městu slouží jako vstup do diskuze s  vlastníkem 
nemovitosti nad budoucností veřejných prostranství v okolí Hotelu Thermal a případným koncepčním 
podkladem pro další projektové fáze.



Cíle
Proč má smysl investovat do rehabilitace veřejných prostranství 
Thermalu? Jaké benefity to může městu a hotelu přinést?

Posílení značky místa i města
Dnes je okolí Thermalu spíše ostudou města. Citlivá a  kvalitní rekonstrukce prostoru, která vylepší 
celkové působení hotelu, navrací místu ztracenou slávu. Kvalitní veřejná prostranství posilují image 
města; přívětivý obraz města je předpokladem fungujícího turistického ruchu, který městu i  hotelu 
přináší ekonomické a společenské benefity. 

Vytvoření atraktivního cíle pro návštěvníky města
Dobře provedená rekonstrukce modernistické architektury s citem pro detail a s ohledem na zachování 
původních kvalit architektury Machoninových společně s vytvořením kvalitní programové koncepce 
Thermalu jako kulturně společenského centra může Karlovy Vary povýšit v hledáčku širší veřejnosti i za 
hranicemi republiky a přilákat do města i do hotelu novou turistickou klientelu.  

Zapojení Thermalu do života Karlových Varů – propojení lázní, festivalu i běžného života
Vzhledem ke strategické poloze Thermalu v  rámci struktury města, má zlepšení kvality jeho 
bezprostředního okolí pro Vary vysoký význam – pomůže propojit dvě zdánlivě odlišná prostředí dvou 
center – lázeňského a obchodně-správního a tři (až čtyři) roviny městského života. 

• lázeňství (turistika)

• filmový festival

• běžný život 

Prostranství v okolí Thermalu leží v unikátní poloze, kde se přirozeně mísí běžný život a lokální kultura 
Varů s lázeňskou kulturou a turistickým ruchem. Prostor může díky své velkorysosti přinést atraktivní 
prostředí pro trávení volného času nejen turistů, lázeňských hostů, ale i místních. 

Zvýšení hodnoty komerčních aktivit
Zkavlitnění veřejných prostranství zvýší ekonomickou hodnotu hotelu, přilehlých komerčních nabídek, 
prostorů k pronájmu a v součtu i města jako takového.  Náklady na zlepšení kvality veřejného prostranství 
jsou vždy v poměru k nákladům na objekt samotný nízké. Dokáží ale zvýšit hodnotu objektu samotného 
o 10 – 15%.

Zvýšení prestiže lázeňského města
Okolí Thermalu je jednou z  důležitých částí lázeňské promenády. Zvýšením její vizuální a  pobytové 
kvality a zlepšením podmínek pro pěší vznikne atraktivnější a zdravější prostředí pro lázeňské hosty. To 
pomůže ke zvýšení prestiže lázní jako celku, což je mj. v souladu s cíli UNESCO.  

Ušetření nákladů a nastavení optimální údržby
Kvalitně připravená rekonstrukce prostoru, která bude řešit např. výměnu dožilých materiálů za nové, 
zlepší propustnost povrchů a  vytvoří podmínky pro nakládání s  dešťovou vodou, přinese snížení 
nákladů na údržbu a dílčí opravy. Vzhledem k  tomu, že hotel a  jeho veřejná prostranství tvoří jeden 
architektonicko-konstrukční celek, spojení rekonstrukce budov s rekonstrukcí exterieru je mj. výhodné 
i z hlediska ušetření nákladů a využívání zdrojů.
 
Vytvoření důstojného zázemí pro filmový festival a další kulturní a společenské akce
Hotel Thermal je jedním z hlavních těžišť filmového festivalu. Zlepšení kvality jeho exteriérových prostor 
poskytne důstojné prostředí pro konání této mezinárodně sledované akce a  nabídne lepší možnosti 
využití i pro další kulturní akce lokálního i regionálního, mezinárodního přesahu, kongresovou turistiku.

Cílový stav

Kvalitní a autentický, reprezentativní prostor, který odpovídá světově unikátní architektuře i vlastnímu 
významu místa ve struktuře města. Atraktivní pro návštěvníky Varů, oblíbený lázeňskými hosty 
a využívaný místními obyvateli. Nová podoba osvobozuje prostor od vizuálního smogu, nadbytečných 
prvků a zanedbaných prostorů. Respektuje architektonicky a umělecky hodnotné elementy původního 
konceptu za použití soudobých, solidních  a udržitelných materiálů a doplňuje je o novou citlivou vrstvu 
vybavení, zeleně a detailu.
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Hotel Thermal a jeho veřejná prostranství po dokončení ...

... a v roce 2019 (foto: Milan jaroš pro Týdeník RESPEKT)



Zanedbaná konstrukce kaskády na nábřeží. Odhalená výztuž v betonu, praskliny, 
chybějící části mozaiky na dně bazénků, prorůstání trávy, nedostatečné odvodnění 
plochy atd. 

Sochařský prvek kaskády autorů Libenský – Brychtová v desolátním stavu.

Rozsáhlá plocha asfaltu s prohlubněmi, spárami, záplatami, pod kterou je znatelné 
původní členění dlažby.

Zapomenuté záhony a vytváření "zadních" prostorů nevhodným umístěním stánků 
– budek.

Problémy současného stavu
Fotodokumentace

Aktuální stav veřejných prostranství v  okolí Thermalu není uspokojivý. Prostory trpí nedostatečnou údržbou 
a  absencí koncepce udržitelné péče. Materiály a  vegetační prvky postupně degradují. Poslední udržovací 
zásahy proběhly v  90. letech, ale byly provedeny bez diskuze s  původní autorkou (např. vyasfaltování části 
promenády před hotelem). 

Volná plocha přímo před hlavním vstupem do hotelu bohužel vybízí k  živelnému zaplnění. Do potenciálně 
reprezentativního prostoru velkorysé promenády tak výrazně vstupuje obsahově i vizuálně nevhodná vrstva 
dočasných komerčních konstrukcí – nejrůznějších stánků, kiosků a  reklamy; navíc nešťastně umísťovaných 
vůči celkové architektonické kompozici prostoru. Parter hotelu je zanedbaný a nepodporuje původní myšlenku 
propojení interieru s exterierem. Severní část veřejných prostranství v návaznosti na prostor garáží a nájezdovou 
rampu je dlouhodobě neřešená, zanedbaná a využívaná provizorně.

Místu schází kvalitní současná vrstva, která by nabídla širší škálu způsobů trávení času – např. vodní a herní prvky 
nebo různé možnosti posezení a zároveň saturovala současné potřeby z hlediska environmentální udržitelnosti 
– např. integraci principů hospodaření s dešťovou vodou a podobně. 

Problematické jsou i uzlové body na „vstupech“ do území Hotelu Thermal – příkladem je úzký koridor úseku 
promenády mezi Dvořákovy sady a Teplou a především předpolí Poštovské lávky navazující na osu T. G. 
Masaryka, kde jsou nekoncepčně rozmístěné komerční předzahrádky, prostoru chybí čitelnost, trpí vizuálním 
smogem a není patrná návaznost do ul. I. P. Pavlova. Během filmového festivalu Thermal  a jeho okolí sice ožívá, 
ale pouze prostřednictvím provizorních konstrukcí, které často nevhodně přebíjejí stávající kvality místa. 



Vizuálně laciné stánky, stejně jako sortiment, který nabízejí.

Dlouhodobě neřešené prostory a přebujelá, nevyhovující vegetace.

Stánky jsou  nevhodně nalepeny na objemy kulturních sálů, které mají dle původní 
koncepce "levitovat" – jejich vykonzolování odlehčuje celý objem stavby. 

Předpolí lávky v ose pěší zóny T. G. Masaryka – nečitelný průchod do ulice I. P. 
Pavlova, nekoncepčně rozmístěné restaurační zahrádky, vizuální smog. Prostor 
vytváří slepé zákoutí, které přerušujr lázeňskou promenádu, pocit zanedbanosti 
posiluje nevhodný a degradovaný asfalt na povrchu komunikace.

Laciný obsah i  forma provozoven v  parteru, nejdnotný design označení, 
nadbytečné cedule. Parter nezve dovnitř a nepodporuje myšlenku propojení 
exterieru s interierem.

Vizuální smog – nevhodná forma, grafický styl, obsah i množství reklamních 
sdělení.



Nízká úroveň architektonické kvality a integrace rampy do prostoru, nejednotnost 
materiálů. 

Nečitelná hrana promenády a přírodního břehu – nevyužitý potenciál rozhraní.



b. Analýzy



Komplex Hotelu Thermal je jedním z novodobých symbolů Karlových Varů – jde o výraznou architektonickou 
dominantu a těžiště Mezinárodního filmového festivalu. 

Předpokladem kvalitní revitalizace jeho venkovních prostor je znalost významu místa v  rámci širšího 
urbanistického kontextu města a  principů, na jakých byl Thermal postaven. Veřejná prostranství tvoří spolu 
s budovami jeden architektonický celek. Úpravy veřejných prostor v okolí Thermalu by proto měly respektovat 
původní architektonickou a programovou koncepci a v odůvodněných situacích ji rozvíjet soudobou vrstvou.

Urbanismus a širší vztahy místa

Místo, kde rozměrný hotelový komplex stojí, bývalo v  historii strategickým bodem vzhledem k  přítomnosti 
brodu přes řeku Teplou. Nedaleko brodu utvářela vertikální dominantu krajiny vysoká skála, na jejímž místě 
se dnes nachází historizující budova Hlavní pošty. Šlo také o křižovatku, kde do údolí později ústila serpentina 
císařské silnice směrem na Prahu a do Chebu. 

Během překotného rozvoje města v druhé polovině 19. století a utváření alternativního centra podél Ohře, mělo 
území ve výhodné poloze centra podobu ulice (Chebská ul.) dvou- až třípatrových domů s živým obchodním 
parterem a  několika lázeňskými budovami. V  místě se nacházela také Mattoniho vila a  budova školy, která 
v původním zadání architektonicko-urbanistické soutěže měla být (narozdíl od Chebské ulice) zachována. 

Přes rozsáhlou transformaci 
prostoru do modernistické podoby 
je význam místa dodnes patrný. 
Thermal je symbolickým vstupem 
do historického centra lázní 
a  současně prostorem, který se 
nachází přímo na rozhraní lázeňské 
zóny a  občanského městského 
centra. Proto má obrovský potenciál 
z hlediska fyzického, symbolického 
a  programového propojení těchto 
dnes odděleně vnímaných 
částí města. Současné se jedná 
o prostor, kde se promenáda podél 
Teplé charakterově mění a rozšiřuje 
a  obohacuje tak mozaiku různých 
zastavení lázeňského korza 
o  specifický kulturní zážitek. Jde 
také o jedno z mála míst v lázeňské 
zóně, které umožňuje přístup k řece 
a  přímý vizuální kontakt s  vodní 
hladinou.

Architektura

Vzhledem ke složitostem 
pozemku a  nárokům na funkční 
program komplexu byla v  r. 1963 
vypsána prestižní architektonicko-
urbanistická soutěž. Cílem bylo 
postavit mezinárodní hotel 
špičkové úrovně architektury 
a  služeb. Vítězem soutěže se stal 

Kontext
Význam Hotelu Thermal ve veřejném životě  
a struktuře veřejných prostranství Karlových Varů

Chebská ulice – místo, kde dnes stojí Thermal; pohled na nábřeží  (1899)

Křižovatka u Poštovského mostu, pohled směrem do ul. I. P. Pavlova (1930)



návrh architektů Machoninových (manželé Věra Machoninová a Vladimír Machonin), podle kterého se 
stavba realizovala a v roce 1977 kompletně otevřela. Komplex má dvě hlavní části: hotel s festivalovým 
zázemím a Sanatorium – venkovní plavecký bazén se zázemím a kavárnou ve svahu nad hotelem. 

Monumentální forma komplexu je v duchu modernistické kompozice založena na kontrastu vertikály 
a vrstvení horizontál, kontrastu ortogonality a vložených oblých objektů. 

Dle odborníků jde o  ucelené dílo (Gesamkunstwerk), 
založené na různých vztazích celku s  detailem a  citem 
pro monumentální kompozici. Thermal představuje 
ukázku kvalitní brutalistické architektury, která se 
distancovala od socialistického realismu a  přejala vlivy 
západních architektonických vzorů. Vyniká precizním 
dispozičním řešením a  kultivovaností výrazu. Obsahuje 
inovativní dobové koncepty materiálového, výtvarného 
i konstrukčního řešení. 

Důležitým principem Machoninových bylo dodat mohutné 
stavbě vzdušnost a rozčlenit rozsáhlý program do menších 
objemů, které lépe reagují na okolní kontext zástavby 
a  konfiguraci terénu. Hlavní část, hotelová budova, je 
proto architektonicky členěna na: 1. horizontální podnož, 
2. věž, ve které jsou situovány ubytovací kapacity a  3. 
vykonzolované, plasticky zpracované společenské sály. 
Podnož je z velké části otevřená a vtahuje veřejný prostor 
dovnitř budovy. Vytváří zázemí festivalu, zpřístupňuje sály 
a obsahuje veřejně přístupné podniky, restaurace, vinárny. 

Prolínání exterieru a interieru
Exterier hotelu volně přechází do interieru fyzicky – otevřením budovy, vytvořením vlastních 
vnitřních veřejných prostor (vnitřní promenády) a  zprostupněním podnože budovy, průhledy zevnitř 
ven, ale i  prostřednictvím použitých materiálů, které se vyskytují uvnitř i  vně domu. Pro tento motiv 
je některými odborníky užíván pojem „vnitřní urbanismus“ nebo také „urbanistická vložka“. Důraz byl 

kladen i  na transparentnost 
konstrukce a průhledy zevnitř 
ven a  naopak. Základními 
materiály, umožňujícími volný 
přechod prostoru z  interiéru 
do exteriéru a  naopak, jsou 
beton (pohledový beton 
a  „ostřikované“ panely) 
a vegetace. 

Lázeňská promenáda
Podél řeky se vine promenáda, 
která tečuje hlavní budovu 
a  kterou lze chápat jako 
plynulé pokračování 
lázeňského korza a  komplex 
Thermalu jako jedno z  jeho 
zastavení. Z pěšího pohybu 

Objektový interier – kontrastní prvky vybavení tvoří prostor samy o sobě (70. léta)

Bazenék v kaskádě před hotelem



okolo vzletných horizontál Thermalu a jeho nového 
okolí se měla nově stát vzrušující a „pohlcující událost“. 
Jako vložený prostor mezi objemem hotelu a řekou 
promenáda mj. pomáhá „oddilatovat“ objekt od okolní 
zástavby a tlumí tak potenciálně výrazný měřítkový 
kontrast. Od promenády klesá směrem k říčnímu 
korytu charakteristická kaskáda betonových schodů 
s bazénky a vysokým pobytovým potenciálem. Z jižní 
části na hotel navazuje prostranství ve stylu japonské 
zahrady. Severní část hotelu, kde původně měla 
zůstat budova školy, se terasovitou konstrukcí garáží 
vypořádává s terénem a z hlediska architektonické 
podoby i využití jde o nejrozpačitější část exterieru v 
návaznosti na hotel. 

Objektový interier
Základní konstrukční rámec při budování prostoru –
některými odborníky nazývaný  „objektový interiér,“ 
vytváří jakýsi vše spojující vesmír, do něhož jsou 
vkládány jednotlivé různě fungující světy a objekty, 
a je totožný pro celou hlavní budovu i sanatorium 
ve svahu. Dělení prostorů je řešeno pouze pomocí 
vloženého mobiliáře, schodišťových těles nebo za 
pomoci sochařsky pojednaných vložených příček. 
Jednotlivé kusy autorského nábytku jsou pojednané 

jako organické solitéry, které vytvářejí prostory samy o sobě. Příkladem mohou být křesla, tzv. „ušáky“, které 
pomáhaly pouhým natočením izolovat skupinky sedících a vytvářet intimní prostředí „hnízd“.

Scénická barevnost
Celkové interiérové orámování tvoří zemitě hnědý podhled v 
kontrastu s velmi světlou v ploše až bělostnou mramorovou 
podlahou a s maximálním otevřením prostoru směrem do exteriéru 
prostřednictvím průhledů skrze prosklené příčky. Nejdůležitější částí 
objektového interiéru je „objektový podhled“. Jednotný objektový 
podhled, použitý ve všech halách, chodbách, v hotelové věži a 
přecházející i do převisů exteriérových objemů, vytváří výrazný 
sjednocující element budovy. Tmavé tóny zemité hnědé pohled 
vizuálně upozaďují, čímž je při denním vnímání prostoru umocněn 
výrazný pohled do exteriéru. Z utlumené barevnosti vystupují 
kontrastní prvky, např. autorsky řešené sedací prvky. 

(Mini)krajiny
V komplexu vnímaném jako scelující vesmír se nachází mnoho 
komponovaných abstraktních krajin – příkladem je kaskáda vodních 
teras připomínající skalnaté pobřeží nad řekou vrcholící betonovým 
válcem se skleněnou plastikou, nebo velký kinosál se skalnatými úbočími „břidlicových stél“,  sbíhajících se k 
tmavému horizontu jeviště, nad kterým se vznáší abstraktní žhavá planeta. Společně s přiznanou japonskou 
zahradou na jižní straně hotelu a principem prolínání interieru a exterieru může jít i ve vytváření těchto 
výtvarných a symbolických krajin o inspiraci Japonskem a principy tvorby japonských zahrad, kde se vytváření 
pohledových (mini)krajin uplatňuje.

Nedílnou součástí veřejného prostoru Thermalu je bazén  
s vyhlídkou na centrum Karlových Varů (pohlednice z r. 1983)

Židle navržené architektkou Machoninovou pro 
použití v exterieru



Krajina velkého filmového sálu

Krajina japonské zahrady s pohledem na vertikálu a výtvarnými objekty Josefa Klimeše  (1984)

Program

Zadáním soutěže bylo vytvořit 
mezinárodní hotel se zázemím pro filmový 
festival, kde by se také daly organizovat 
kongresy a  další kulturní akce. Původní 
programový koncept budovy tedy 
nespočíval pouze v  hotelové funkci, ale 
plnil také roli celoročně využívaného 
kulturního centra Karlových Varů, 
fungujícího pro návštěvníky lázní i místní 
obyvatele. Komplex tak býval mnohem 
víc zapojen do života města. Významnou 
roli ve společenském životě hrál i širokou 
veřejností oblíbený plavecký bazén 
s kavárnou s výhledy na centrum města.  

Zdroje

V části Kontext byly využity tyto

texty a zdroje informací:

KORDOVSKÁ Marie. Hotel Thermal a problém 

památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století. 

Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova 

v Praze. Katolická teologická fakulta. Vedoucí 

práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

DONÁTOVÁ, Markéta. Hotel Thermal v Karlových 

Varech. Praha, 2015. Bakalářská práce. Filosofická 

fakulta University Karlovy v praze. Ústav pro 

dějiny umění. Vedoucí práce PhDr. Richard 

Biegel, Ph.D.

SMĚTÁK, Pavel – PUČEROVÁ, Klára (eds.) 60'/70': 

Věra a Vladimír Machoninovi = Věra

and Vladimír Machonin : [Galerie Jaroslava 

Fragnera 22/12/2010–30/01/2011]. Praha:

Architectura, 2010, 125 s. ISBN 978-80-904484-

1-4.

VORLÍK, Petr – POSPÍŠIL, Martin – BORTELOVÁ, 

Eva – PAVEL, Miroslav – SMĚTÁK, Pavel – 

VEŘTÁTOVÁ, Eva: Hotelový, festivalový a 

bazénový soubor Thermal v Karlových Varech 

(stavebně-historický průzkum), Praha 2014



zdroj: mapa Stabilního katastru  CUZKSituace v místě Hotelu Thermal (Chebská ulice)  v r. 1842



Situace v místě Hotelu Thermal (Chebská ulice)  v r. 1952 zdroj: mapa Kontaminovaná místa dostupné z kontaminace.cenia.cz



Aktuální letecká mapa 
Katastrální mapa 2018 M 1:2000



Majetkoprávní vztahy M 1:2000



foto úrovně ?

Širší vztahy  
a význam místa



c. Koncepce



Nástroje dosažení cílového stavu

Thermal není jen hotel, ale kulturní, společenské a kongresové centrum
A  tomu by měla odpovídat podoba jeho veřejných prostranství – ve své 
univerzálnosti, reprezentativnosti i přívětivosti.

Přemýšlet v krocích
Investici lze rozetapizovat do několika úrovní zásahu. V první fázi je vhodné vytvořit 
rámcovou koncepci úprav prostoru a začít s "úklidem" od nadbytečných stánků, 
nefunkčních reklamních prvků, infrastruktury apod. 

1. vytvoření koncepce cílového stavu fyzických úprav i fungování prostoru, která 
bude sloužit pro všechny následné stupně

2. úklid a konsolidace prostoru

3. dočasná intervence – iniciace / úprava vybrané části prostoru

4. komplexní rekonstrukce prostoru

5. změny organizace prostoru a vkládání nových (dočasných) vrstev

Zhodnotit stávající kvality ucelené logiky architektury komplexu
Thermal je hodnotnou ukázkou architektury své doby. Je vhodné vycházet z logiky 
prostoru, který byl navržen jako jeden celek a dodnes funguje. Nejde jen o praktický 
význam, ale i zachování unikátní identity a atmosféry místa. Mezi hlavní hodnotné 
prvky prostoru, které by měly být zachovány a podpořeny patří zejména:

• Skulpturální kaskáda nad vodou 

• Promenáda a předprostor hotelu

• Vnitřní urbanismus – veřejné a  poloveřejné prostory pronikající budovou 
zevnitř ven a naopak

• Vybraná umělecká díla

Kromě zachování a obnovy konkrétních částí původní architektury, je praktické 
následovat i myšlenky, se kterými dílo vzniklo. Původní úvahy nás mohou navést 
jako východiska pro návrh a pomůžou se vyhnout se tuctovému a nedomyšlenému 
řešení. Mezi hlavní ideové principy, které vycházejí z architektonické a provozní 
koncepce Thermalu patří: 

• dům a jeho veřejná prostranství tvoří jeden celek 

• zachování veřejné přístupnosti a prostupnosti vnitřního parteru budovy – 
tedy těch prostor, které byly navrženy jako veřejné nebo poloveřejné (podniky)

• princip prolínání exterieru a  interieru - nejen ve fyzické rovině, ale 
i  zachováním a  otevíráním průhledů. Materiálová příbuznost obou 
světů podporuje ideu veřejné přístupnosti vnitřku podnože (parteru).  
Dům, který je z  velké části veřejnou budovou, by měl přirozeně vtahovat 
člověka dovnitř – nikoliv pomocí cedulí – ale právě transparentností 
a přívětivostí parteru

• objektový exterier – (analogicky k  "objektový interier" – viz část Kontext) 
do volného prostoru (konstrukčně-krajinného rámce) nevkládat objemné 
dělící konstrukce a hmoty, které vytváří slepé, zbytkové prostory, ale naopak 
organicky - samostatné prvky, které jsou  spíše sochami v prostoru a tvoří 
"provozní" zóny volně (nikoli uzavřené prostory)



• jakékoliv nové (i  dočasné) konstrukce by neměly měřítkově a  objemově 
konkurovat hlavní figuře budovy, ale naopak zachovávat velkorysost 
a vzdušnost celého prostoru (to znamená např. uvolnit „plovoucí/vznášející 
se“ objemy sálů a neucpávat je stánky apod.)

• vytváření drobných krajin – tvorba dílčích prostředí se specifickou atmosférou, 
které jsou ale neustále součástí celku, a to mj. sochařskými, krajinářskými 
a objektovými nástroji

Principy památkové péče aplikovatelné v prostředí modernistické stavby
Přestože Thermal sám o sobě není kulturní památkou, stále se nacházíme 
v památkové rezervaci na okraji lázeňské zóny, proto mohou být i v tomto případě 
památkové principy dobrým vodítkem. Jejich aplikace navíc dokazuje, že je možné 
z hodnot, na kterých je památková péče postavena, vycházet i v případě obnovy 
architektury 2. pol. 20. stol.:

• Preference preventivní péče, tedy průběžné údržby památek před renovačními 
či dokonce rekonstrukčními intervencemi

= i  když už jsme ve fázi kdy prevence nestačí, je možné s  tímto principem 
pracovat ve smyslu pokorného povýšení stávajících hodnot místa před 
hledáním nových atraktorů

• Průzkum, dokumentace a  objektivní všestranné poznání hodnot památky 
musí být východiskem jak výběru objektů k ochraně, tak způsobů péče o ně 
a posléze i jejich prezentace.

= poznání  a pochopení hodnot místa, architektonických kvalit je základem 
dobrého přístupu k rekonstrukci a tvoří i velkou část tohoto materiálu

• Obnova památky musí vyváženě spojovat uchování jejích hodnot s pochopením 
pro udržení její živé funkce jako nejlepší záruky její trvalé existence.

= zachování původního programu a uzpůsobení jeho aktuálním požadavkům 
doby; vyvážení současných požadavků na kvalitu veřejných prostranství 
a hodnot původního díla

• O  památky je nejlépe pečovat prostředky, kterými vznikly, tedy s  užitím 
historických technologií, postupů a materiálů, jejichž kontinuitu je třeba udržet.

= snažit se v maximální možné míře pracovat s původními materiály nebo je 
v  odůvodněných situacích nahradit adekvátní soudobou alternativou, tedy 
takovou, která má architektonicky a vizuálně stejný efekt, ale je udržitelnější z 
hlediska ekologie, výroby apod. 

• Chráníme nejen památku, ale i její prostředí a urbanistický či krajinný kontext; 
v urbanistickém měřítku jde o historický městský půdorys, poměr zastavěných 
a volných ploch včetně zeleně a historickou skladbu dominant.

= společně s rekonstrukcí hotelového objekti je proto potřeba řešit i veřejná 
prostranství, se kterými budovy tvoří jeden celek

Zohledňovat současné potřeby
Potřeba adaptovat prostranství především z hlediska:

• ekologie a udržitelnosti, adaptace na klimatickou změnu,

• přístupnosti a bezbariérovosti,

• udržitelné péče a snadné údržby,

• flexibility a univerzálnosti prostoru pro konání příležitostných,  
kulturně společenských akcí.



Ideový masterplan prostoru

Schéma:
základní prostorové 
charaktery a jejich průběh



Schéma:
Pěší prostupnost 



03 Skulpturální kaskáda nad řekou
stav: rozpadající se beton, neudržované, 
ale s potenciálem, který i přes 
zanedbanost konstrukce láká lidi 
k posezení u vody

cíl: citlivá rekonstrukce, možnost posezení, 
doplnění voních prvků, popř. vegetace, 
řešení přechodové zóny mezi chodníkem 
promenády a kaskádou 

02 Hrana promenády a přírodního břehu
stav: nečitelné, složité rozhraní promenády 
a přírodního břehu

cíl: čitelná hrana, přizpůsobená pro 
možnost posezení na jejím okraji
a lokální přístupy k vodě na zelený břeh

01 Předpolí Poštovské lávky
stav: provizorní; nejednotná podoba 
robustních předzahrádek a stánků 
nahodile umístěných v prostoru, nečitelný 
prostor, problém s orientací v místě, 
nečitelný průchod směrem do ul. I. P. 
Pavlova a na terasy Thermalu, přežitý 
asfaltový povrch s vadami; reklamy v celé 
délce zábradlí lávky

cíl: nové uspořádání prostoru, nové 
povrchy, nové rozmístění a podoba 
předzahrádek, minimalizace reklamy a 
vizuálního smogu, zlepšení prostupnosti a 
orientace (průchod do I. P. Pavlova), kvalitní 
integrované řešení bezbariérových 
propojení jednotlivých úrovní

06 Parková plocha před garážemi 
severně od hotelu
stav: dlouhodobě neřešený prostor, 
nepřehledný, nevyužívaný – zanedbaná 
zeleň, povrchy, záhony apod., 
problematická konstrukce garáží v parteru 
ve vztahu k využití vp; má negativní dopad 
na celkové vyznění prostoru, živelné 
umísťování stánků s pochybným 
sortimentem

návrh: pobytová plocha jako nová „krajina“, 
která rozšíří pobytové možnosti prostoru a 
uvolní pohled na figuru Thermalu, 
vybavená sochařskými a herními prvky, s 
možností posezení, dostatkem zeleně, s 
vyřešeným vztahem vp a garáží

08 Ulice I. P. Pavlova za hotelem
stav: komunikace pouze pro auta 
a autobusy

návrh: plnohodnotná ulice s optimálními 
podmínkami pro další, udržitelnější módy 
dopravy (pěší, cyklisté) doplněním 
chodníku apod. 

10 Parter a vnitřní veřejný prostor
stav: nečitelná prostupnost, ztížená 
orientace, nejasná hranice mezi 
soukromým a veřejným, nevhodné funkce 
v parteru (např. outlet)

cíl: vyčištění prostoru od nadbytečných 
nánosů, kultivovaný přehledný prostor, 
který upoutává vlastní architekturo, kulturní 
aktivity v parteru, které podporují propojení 
exterieru s interierem

07 Terasy garáží
stav: parkoviště na terasách, propojení 
s interiérem hotelu

návrh: lepší využití, nové uspořádání a 
povrchy, které korespondují s 
architekturou celého prostoru, 
doplnění vegetace a sedacího 
mobiliáře, snadná orientace a pěší 
prostupnost; výhledově  redukce 
objemu nájezdové rampy a 
parkovacích stání pro postupné 
přetvoření na multifunkční pobytový 
prostor (podmínkou je znát skutečnou 
potřebu parkovacích míst)

05 Terasa hotelu
stav: nedávné úpravy, fragmentace 
prostoru a nedostatek mobiliáře k 
sezení

cíl: sjednocení ploch, doplnění volným 
mobiliářem, návrat k původní koncepci 
umístění výtvarných děl

09 Japonská zahrada
stav: nedávno upravená parková plocha 

cíl: 
fáze 1 – zůstává současné uspořádání 
zpevněných ploch a zeleně s doplněním 
volného mobiliáře a doplněním 
chodníku podél I. P. Pavlova, postupný 
návrat k původní podobě

fáze 2 (výhledová) – nové uspořádání 
ploch vycházející z původní podoby 
parku, které umožňuje lepší využití místa 
pro konání kulturních a společenských 
akcí

04 Promenáda
stav: materiálově nejednotná plocha, 
rozbité povrchy, asfalt, který se v létě 
rozpaluje, nedostatek místa pro posezení; 
zaneseno nevhodnými stánky a 
reklamními nosiči

cíl: rekonstruovaný povrch v celé délce; 
nahrazení nepropustného asfaltu s 
dlažbou s propustnou spárou, který bude 
komfortní pro pěší; sjednocení typu 
povrchu v celé ploše promenády; 
doplnění sedacího mobiliáře – volných 
židlí a stolků v kombinaci se sedacími 
zídkami v hraně nábřeží; vymezení 
konkrétních ploch, kde lze umísťovat 
dočasné konstrukce, tak aby nepřekážely 
pohledům na budovu a pěšímu provozu; 
určení bodů pro umístění nosičů 
orientačního systému (popř. reklamy)

Problémová mapa
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Koncepce řešení celku 
a dílčích prostor



Návr cílového stavu veřejných prostranství Hotelu Thermal
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Koncepce pravidel pro dočasné užívání 
(kulturní akce, trhy apod.)
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Příklady řešení jednotlivých částí veřejných prostranství
inspirace

Pobytová mlatová plocha se stromy, volným 
mobiliářem a uměleckými interaktivními prvky



Betonové / kamenné lavice

Pobytové schody

Velkoformátová betonová dlažba s propustnou 
(vegetační) spárou

Pobytová náplavka s lehátky nad řekou



Volný mobiliář – židle, stolky a křesílka



Principy používání vegetace v prostoru


