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Úvod

Předkládaný posudek byl vypracován jako účelový podkladový materiál dle objednávky společnosti BPO s.r.o.
Ostrov ze dne 11.09. 2017. Cílem posudku je sumarizace archivních i aktuálních geologických informací o
zájmovém území Vřídelní kolonády pro technický průzkum tohoto objektu.
Posudek byl zpracován na základě excerpce archivních dokumentů a geologicko-provozních údajů o zájmovém
území objektu kolonády, resp. jejího bezprostředního okolí. Odkryvné práce technické nebyly v rámci posudku
realizovány.
Lokalita se nachází v centrální části vývěrové zóny karlovarské zřídelní struktury, v ochranném pásmu
přírodních léčivých zdrojů (dále PLZ) lázeňského místa Karlovy Vary stupně IA, tedy v území nejpřísnější ochrany
těchto zdrojů vůči antropogenním zásahům ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb.
Při posudkových pracích bylo využito výsledků starších geologicko-průzkumných prací v okolí lokality, zejména
pak následujících:



















Závěrečné zprávy geologických průzkumů – Vřídlo (MS Vylita B., 1977 - 1991).
Zpráva "Sanační práce v prostoru Vřídla v Karlových Varech" in III. Balneotechnické kolokvium
(Jiroušek, Trojan, 1977).
Karlovy Vary Vřídlo – sanace zřídelní struktury – stav k 30.04. 1984 (Vylita B, 1985).
Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací pro hotel Central (MS SG Praha, 1990).
Závěrečná zpráva HG a IG průzkumu pro hotel Terminus (MS Terra-test, Karlovy Vary, 1993).
Karlovy Vary - Dům ROH – vývěry, závěrečná zpráva (Stavební geologie Praha, 1988).
Závěrečná zpráva z doplňkového hydrogeologického průzkumu na parcele MEP „Fontana“ (Terra-test
Karlovy Vary, 1977).
 Závěrečná zpráva HG a IG průzkumu pro výstavbu lázeňského komplexu Esprit (MS Terra-test, Karlovy
Vary, 2001).
Posudek HIG poměrů pro rekonstrukci a dostavbu objektu Divadelní náměstí 247/3, Karlovy Vary (MS
Vylita B., 2004).
Posouzení HIG poměrů v prostoru Divadelního náměstí (MS Vylita B., 2007).
Evolution of hot-spring travertine accumulation in Karlovy Vary/Carlsbad (Czech Republic) and its
significance for the evolution of Teplá valley and Ohře/Eger rift. Z. Geomorph. N. F. 51 4 427–442
Berlin, Stuttgart December 2007 (Vylita T., Žák K., Cílek V., Hercman H., Mikšíková L., 2007).
Travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system. Environmental Geology
DOI:10.1007/s00254-008-1484-9. EG-08-0309. Special Issue. (Vylita T., Žák K., 2008).
Zřídelní sedimentace karlovarské termální struktury a její význam pro preventivní ochranu terem (DP,
MS Vylita T., 2008).
Závěrečná zpráva HIG průzkumu pro rekonstrukci a dostavbu objektu ODIS Shopping Centre,
Divadelní náměstí, Karlovy Vary (MS Aguas CF, 2012).
Karlovarský vřídlovec jako nerostná surovina (Der Karlsbader Sprudelstein als Rohrstoff). Sborník
konference ArcheoMontan 2014, AFD Beiheft 29, pp. 215 - 226, SRN (Tajer J., Vylita T., 2014).
Závěrečná zpráva HIG průzkumu v prostoru jižní části Vřídelní kolonády na Divadelním náměstí
(Správa PLZaK; Vylita T., 2015)
Posudek HIG poměrů pro pracovní skupinu Města Karlovy Vary (MS Vylita T., 2016).

Dále byly pro potřeby korelace geologicko-petrografických poměrů a posouzení přítomnosti rozsahu
antropogenních zásahů vč. starší těžební činnosti v užším zájmovém území excerpovány starší i novější mapové
podklady (Schardinger 1889, Hochstetter-Mikoletzky 1873, Vylita B. 1991; Vylita T., 2005 a 2008 aj.).
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2. Dosavadní prozkoumanost území
V zájmovém území proběhla řada průzkumných prací inženýrsko-geologických i hydrogeologických. Detailní
inženýrsko-geologický průzkum zde byl realizován před výstavbou stávající kolonádní budovy v 60. letech. Jeho
výsledky jsou však dnes s ohledem na pozdější velmi významné zásahy do horninového prostředí v rámci
výstavby stávající kolonádní budovy v l. 1969 - 1974 (1975) jen omezeně využitelné. Údaje pro hodnocení
lokality proto pochází i z mnoha dalších průzkumných prací z blízkého okolí kolonády, které byly pro potřeby
rekonstrukcí či nové výstavby v okolí Vřídla prováděny zejména po změně politického režimu a stavebního
boomu v l. 1989 až 2005; seznam excerpovaných prací viz kpt. 1. Dalším zdrojem informací byly novější
účelové práce v zájmovém prostoru kolonády, ať již konané v rámci klasických geologických průzkumů (viz
např. poslední průzkum z r. 2015), v rámci běžné balneotechnické praxe či v rámci speciálních sanačních
zásahů v případech divokých vývěrů termy a výronů plynu.

3. Fyzicko-geografické poměry území Vřídelní kolonády
Dnešní kolonádní stavba od prof. J. Otruby (Atelier Beta, ČVUT Praha) byla vybudována v l. 1969 - 1975,
předána do užívání v květnu 1975 s pořizovací cenou 54,952 miliónu Kč. Předpokládaná životnost objektu byla
tehdy stanovena na 80 let.
Zájmové území, v němž je vystavěna budova Vřídelní kolonády, je součástí vnitřního lázeňského území
Karlových Varů. Leží při severozápadní hranici geomorfologického celku Slavkovský les v dílčím povodí Teplé 113-02-33. Pozemek p.č. 216 je majetkem Města Karlovy Vary a je svěřen Zřizovací listinou do správy
k hospodářskému využití Správě PLZaK. Území je omezeno místními komunikacemi (jižní a východní hranice),
korytem Teplé (na SZ) a sousedními parcelami. Reliéf terénu vlastního zájmového území na pravém i levém
břehu Teplé v její aluviální nivě je plochý, v blízkém okolí však značně členitý; nadmořská výška terénu
(upraveného) se na lokalitě pohybuje v hodnotách od 380,50 do cca 381,50 m n.m.
Území bylo historicky urbanizováno, již před stavbou budovy dnešní Vřídelní kolonády z l. 1969 - 1975 zde
stávalo několik objektů (zaznamenány např. na mapách z l. 1789 – 1892 ad.) a konfigurace terénu obou břehů
řeky byla v místech kolonády v minulosti výrazně pozměněna. Levobřežní část kolonády leží v místech starších
obytných a lázeňských staveb i staveb s veřejnou funkcí (poštovní úřad); část pravobřežní pak v místech
Obecních lázní (před r. 1650 - 1809) a starších kolonádních staveb z l. 1774 (Vřídelní sál), 1826 (empírová
kolonáda J. Esche), 1831 (nové Vřídelní lázně), 1879 – 1939 (litinová kolonáda F. Fellnera a H. Helmera s
nákladem 228 000 zlatých), 1940 (dřevěné provizorium doplněné v r. 1947 kopulí nad Vřídelní fontánou).
Svrchní část dnešní Vřídelní kolonády slouží jako krytý a temperovaný prostor pro podávání pitných kúr a
odpočinek pacientů. Část podzemní představuje z hlediska balneotechnické praxe uzlový bod rozvodů
termominerální (tj. vřídelní) vody a provozní i výrobní středisko operativního správce PLZ - Správy přírodních
léčivých zdrojů a kolonád. V prostorách tzv. „nového“ suterénu Vřídelní kolonády jsou umístěna potrubí
vedoucí termu s plynným CO2 z produkčních vrtů řady BJ do separačních věží, oddělujících kapalnou a plynnou
fázi, z nichž pak obě oddělené fáze putují do sběrného potrubí a akumulačních nádrží. Právě při zásazích
spjatých s výměnou druhé akumulační nádrže došlo k odhalení poruch stropních konstrukcí v prostoru Fontány.
Rozvodná potrubí termy s ovládacími prvky jsou počátečními úseky gravitační a výtlačné větve dnes kolem 4 km
dlouhého distribučního systému sloužícího k zásobování 34 lázeňských provozů, plnírny a výrobny soli
termominerální vodou. Dále jsou zde umístěna výtlačná čerpadla, speciální chladící a vyhřívací systém kolonády
využívající tepla z vřídelní vody, tepelné výměníky ochlazující vřídelní vodu z původních 73°C na 30°a 50°C,
výrobní prostory pro pokameňování, elektrorozvodny, dílenské a skladové provozy, operační a služební
místnosti Správy. Rovněž jsou zde umístěny prvky regulačního a měřícího systému zřídelní struktury.
Jako „starý“ suterén jsou označovány prostory severně od vlastní kolonádní budovy, pod bývalými Obecními
lázněmi a částečně pod bývalými Lázněmi II. Obecní lázně byly založeny již před r. 1650, historie zástavby zde
však sahá až do 15. století.
Regulační vrty řady BPJ tvoří jeden z prvků preventivní a reparativní ochrany centra vývěrové zóny zřídelní
struktury, neboť jsou schopny ovlivňovat tlak termální vody a plynného CO2 na rozhraní vrstvy zřídelních
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sedimentů a granitového podloží. V případě potřeby lze těmito vrty regulovat tlak ve struktuře tak, aby
nedocházelo k tzv. divokým průvalům či výbuchům Vřídla, které známe z historie Karlových Varů. Výbuchy
Vřídla v řečišti Teplé patřily k největším rizikům jímání karlovarského Vřídla po celých 500 let až do roku 1982,
kdy bylo mělké jímání nahrazeno jímáním hlubšími vrty řady BJ.
Dále se zde nachází prostor, v němž byly v období před r. 1571 až do r. 1982 zachyceny vřídelní prameny, tzv.
staré prameniště. Zdejší vrtné stvoly jsou likvidovány jílocementovou směsí tak, aby neovlivňovaly poměry ve
vývěrové zóně struktury.
Výstavba výše zmíněných starších kolonádních objektů i objektu stávající kolonády se neobešla bez potíží, jako
příklad z mnoha lze uvést skutečnost, že tlakové injektáže dna řečiště Teplé v místech opakovaných divokých
průvalů ovlivnily režim Vřídelních pramenů. Paradoxním důsledkem těchto problémů je však dnešní, z mnoha
hledisek velmi úspěšný, systém jímání termální vody hlubšími vrty, omezující či dokonce vylučující řadu
potenciálních antropogenních i přirozených hrozeb pro celou zřídelní strukturu. Vývoj jímání termální vody v
Karlových Varech byl totiž dlouhodobý proces. Až do 16. století se zde vyskytovaly pouze přírodní prameny,
vyvěrající v nejnižším místě úzkého údolí – v řečišti Teplé. K primitivnímu zachycení termy postačovaly po celý
středověk a počátek novověku poměrně prosté zásahy spočívající v ohrazení přírodních vývěrů v řečišti tak, aby
nedocházelo k mísení termy s povrchovou vodou, zaplavování vývěrů velkými vodami a tak, aby byl vytvořen
dostatečný spád pro zásobování koupelen nábřežních měšťanských domů. Již před r. 1571 však bylo především s ohledem na komfort přibývajících klientů lázní - přistoupeno k prvnímu umělému jímání termy na
pravém břehu řeky, spočívajícím ve vyhloubení dvou mělkých otvorů (výtluků) do zřídelních sedimentů. Ústí
těchto otvorů bylo chráněno kamennými překlady s kruhovými či čtvercovými otvory se vsazenými dřevěnými
stojany. Od této doby je pravý břeh Teplé vyhrazen jednak jímání Vřídla, jednak stavbám s Vřídlem organicky
spjatým. V r. 1638 byl vyhlouben třetí jímací otvor a během času bylo těchto otvorů a později mělkých vrtů
vyhloubeno daleko více, neboť ještě v 70. letech minulého století, v době kdy byl zahájen detailní
hydrogeologický průzkum zřídelní struktury, bylo Vřídlo jímáno prostřednictvím 10 mělkých vrtů vyhloubených
do zřídelních sedimentů. Tyto vrty byly každoročně převrtávány tak, aby bylo zabráněno jejich zarůstání
sintrem a následnému poklesu vydatnosti termy a vzestupu tlaku ve struktuře.
Od října r. 1982 je vřídelní voda jímána prostřednictvím 48,1 - 88,6 m hlubokých průzkumně-jímacích vrtů řady
BJ, umístěných do prostoru mezi kolonádou a kostelem Máří Magdaleny. Celková vydatnost čtyř hlavních
-1
zdrojů činí přes 30 l.s , tvoří tedy naprostou většinu (cca 92%) využitelného množství termominerální vody z
o
celé vývěrové zóny. Maximální naměřená teplota termy činí 73,4 C (BJ-37). Spolu s termou zde vlivem její
vysoké teploty vystupuje v mechanické směsi i plynný CO2. (původně pod větším tlakem ve vodě z velké části
rozpuštěný). Vřídelní fontána, zásobovaná samostatným vrtem BJ-70 o hloubce 71,5 m, vystřikovala v
původním uspořádání (do ledna r. 2016 byla mísa Fontány uvnitř kolonády) směs termy s plynem až do výšky
12 m a díky tlaku, pod nímž vystupuje k povrchu mohla tryskat ještě o cca 3 m výše.
K vřídelním pramenům patřila v minulosti i Hygieia, jež vznikla za průvalu Vřídla v r. 1809. Další historické zdroje
jako vrty Dolní a Horní Zátka (UZ a OZ) jsou stále patrné v přilehlé části řečišti Teplé.
Pravobřežní část zájmového území generelně směrem k V od aluviální nivy Teplé byla místem poměrně
rozsáhlých úprav konfigurace terénu na úpatí svahu, již od vrcholného středověku zde probíhala těžba
zřídelních sedimentů (vřídlovců a sintrů) jako suroviny pro výrobu vápna na stavební účely (Tajer, Vylita, 2014);
kromě těžebních zásahů byly úpatní partie odtěžovány a upravovány pro potřeby starší výstavby (Vřídelní ulice,
kostel sv. Máří Magdaleny, Moravská ulice, severní partie Divadelního náměstí) a místy zarovnávány
navážkami. Starší zásahy jsou v území dodnes při jakýchkoliv zásazích do horninového prostředí patrné a
způsobují značnou nepřehlednost a komplikovanost úložných poměrů.
Kolonádou překryté koryto řeky Teplé představuje místní erozivní bázi. Zcela zásadním a všechny případné
rekonstrukční či stavební zásahy determinujícím faktorem je však skutečnost, že lokalita Vřídelní kolonády je
centrem vývěrové zóny karlovarské zřídelní struktury, jehož pozice je vázána na průniky tektonických zón
několika směrových systémů. Projevy komplikované mnohafázové tektoniky území lze v lokalitě dobře
vysledovat, neboť společně s říční erozí a akumulací výrazně modelovaly a stále modelují zdejší reliéf. Nejen
poloha ale i hlavní, podélná osa kolonády jsou určovány tektonickými poměry místa - kolonáda sleduje tzv.
zřídelní (Hoffovu) linii a využívá tak jejích příznivých atmogeochemických podmínek - výstupu příznivě
působících látek do atmosféry. S tektonickou expozicí je prostorově i geneticky spjata rovněž velmi výrazná
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hydrotermální alterace podložních skalních hornin, poměrně hojný výskyt kataklasticky postižených (drcených)
partií dodnes zřetelných ve východním svahu nad zájmovým územím a samozřejmě též vývoj centrálního tělesa
zřídelních sedimentů. Kombinované působení exogenních i endogenních sil o poměrně velké intenzitě je pro
lokalitu charakteristické.
Podle charakteru počasí náleží zájmové území k přechodné zóně středoevropského klimatu se značnou
proměnlivostí počasí. Klimatická oblast MT 4 (Quitt). Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek (období 19011950) činí 659 mm. Střední průměrná roční teplota vzduchu činí 7,3° C.

4. Geologické poměry lokality
Zájmové území je součástí intraplatformní riftové struktury – oherského riftu. Riftová struktura, která je zónou
s výraznými emanacemi CO2, s několikafázovým tercierním a kvarterním (až 0,3 Ma) vulkanismem a dále zónou
seismických rojů s frekvencí cca 3 let, je dále doprovázena ztenčením mocnosti zemské kůry a elevací zemského
pláště, resp. anomálním tepelným tokem. Základním faktorem podmiňujícím vznik karlovarské zřídelní
struktury je tedy specifická geologická stavba širší oblasti a zejména tektonická expozice. Směrná tektonika
oherského riftu umožňuje výstup proplyněné a silně mineralizované termy z hlubších částí zemské kůry. Zřídelní
struktura je jak geneticky, tak prostorově spjata s prostředím budovaném granitickými horninami karlovarského
plutonu, jednoho z plošně rozsáhlých intruzivních těles západních Čech pozdně variského stáří.
Z dalších faktorů podmiňujících vznik zřídelní struktury hraje roli geomorfologická pozice, která determinuje
2
několik set km rozsáhlé infiltrační území a rovněž tektonická expozice území. Přítomnost hlubinných zlomů a
mělčích poruch zemské kůry je jedním z podstatných charakterizačních rysů bližšího i širšího okolí její vývěrové
zóny. Právě na zóny s vyšší hydraulickou permeabilitou, tedy na tektonické zóny, je vázán intenzivní alkalický
bazaltický vulkanismus a výstupní proud magmatických plynů s dominantním podílem CO2. Uvolňování CO2
bohatých fluid probíhá v hloubkách cca 30 – 60 km pod povrchem, separace CO2 se odehrává v úrovních cca 21
– 29 km. Jižní okrajový zlom tercierní sokolovské pánve (zlom oherský) tvoří zřejmě hlavní přívodní dráhu
proplyněné termy, která v posledním úseku (několik desítek až stovek metrů) vlivem zatěsnění jílovými
minerály předává svou funkci příčnému zlomu, tzv. zřídelní linii směru SSZ – JJV. Primární i sekundární zatěsnění
oherského zlomu v přípovrchových partiích bylo dokumentováno při celé řadě průzkumů v tomto prostoru
(Vylita T., 1992, Vylita B., 2002 aj.).
Z hlediska regionálně-geologického je území součástí severního okraje antiklinoria Slavkovského lesa nedaleko
od jeho tektonického ohraničení (směru VSV-ZJZ) vůči třetihorní sokolovské pánvi.
Základní schéma základové půdy v zájmovém území je poměrně dobře známo. Nejmladšími kvarterními
sedimenty jsou proměnlivě mocné navážky (místy až přes 4 m mocné). Navážky jsou naloženy na zřídelních
sedimentech, náležejících tzv. centrální akumulaci (dosahující běžně až do úrovně 10 m pod terénem, místy
však i významně více) a na fluviálních (říčních) sedimentech. Podloží kvartéru je budováno biotitickým
granitem, většinou porfyrickým, hydrotermálně alterovaným.
Navážky jsou většinou nehomogenní a anizotropní zásypy charakteru písčitokamenitých hlin s proměnlivým
podílem hrubších zrn a různým, často velmi výrazným podílem stavební suti, místy i s kovovými úlomky.
Charakter i rozšíření fluviálních sedimentů dobře odpovídá standartně přijímanému modelu údolní nivy Teplé.
Dříve provedenými odkryvnými pracemi v blízkém i širším okolí kolonády byla zastižena jak korytová facie
údolní nivy (hrubší sedimenty v podobě zahliněných štěrků a hrubších písků, jejichž výchozím materiálem jsou
především desintegrované metamorfity a granity ze středního a dolní toku Teplé), tak povodňová facie
(především měkčí písčité hlíny a jílovité písky ve vyšších polohách). Těleso říčních sedimentů nejmladší terasy
Teplé (holocénního stáří) však v zájmovém území není ani jednotné, ani stejně mocné. Archivní vrt HJ-20 jjv. od
kolonády (ssz. od budovy bývalé Spořitelny) zastihl štěrky říční terasy až do úrovně 6 m pod terénem. V jiných
místech však říční sedimenty sekundárně chybí, srv. např. profily vrtů BJ-35, BJ-37 na JV kolonády a HJ-18 aj. na
S; přitom v severním uzávěru zájmového území ještě vrty PVIII/8a a PVIII/7a fluviální sedimenty zastihly. Nelze
tedy pro celý zájmový prostor plně generalizovat polohu zřídelních sedimentů (vřídlovců aj.) vůči říčním
sedimentům! V některých místech pak byly dokumentovány přechodové, vřídlovcem tmelené štěrky.
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Velmi podstatným prvkem základové půdy Vřídelní kolonády jsou zřídelní sedimenty, tedy vřídlovce, sintry a
žilníky příslušející k tzv. centrální akumulaci. Dr. J. Knett na konci 19. století dokumentoval výchozy lavice
vřídlovců a sintry na jejím východním okraji, dále jsou známy výskyty z řečiště Teplé, od východního předpolí
Janského mostu a ze severních partií kolonády (odkryty dnes v exkursní trase). Tyto sedimenty, jejichž vznik je
podmíněn porušením karbonátové rovnováhy ve vyvěrající proplyněné termální vodě, náleží mezi termogenní
travertiny (Pentecost, 2005). Zřídelní sedimenty se v zájmovém území v centru vývěrové zóny karlovarské
zřídelní struktury vyskytují v mnoha varietách a faciích. Nově rozlišujeme hlubinné typy, žilné typy, povrchové
typy a přechodné či kombinované typy zřídelních sedimentů (Vylita T., 2005, 2008).
V prostoru Vřídelní kolonády je vyvinuta plošně i objemově nejrozsáhlejší akumulace zřídelních sedimentů
v Karlových Varech, označovaná též jako vřídelní či centrální akumulace (též kupa). Toto území je mj.
charakteristické nejvyšší mocností zřídelních sedimentů (kompaktní sedimentace zastižena až 16,2 m pod
terénem!). Zřídelní sedimenty ve formě různě tvarovaných sintrů, aragonitů (blíže k povrchu převládá bílý
vřídlovec s nahnědlými vrstvičkami, silně kavernózní, rozpukaný, níže se většinou střídají bělavé a rezavě
hnědé, často páskované typy vřídlovce) a aragonitového žilníku v granitu byly zastiženy mnoha staršími i
novějšími vrty a sondami jak v prostoru vlastní kolonády, tak v jejím okolí, tedy s., z., sv. i jižně a jv. od ní.
Archivní vrty (např. HJ-20 na Divadelním náměstí a řada jiných zastihly vřídlovce v několika hloubkových
úrovních ať jako tmel ve štěrku, tlakové laminované formy vřídlovců či jako žíly a žilky vřídlovce v granitu
(Vylita T., 2008 aj.). Srv. např. Obr. 1 a 2.
Rozsah zdejší akumulace sintrů, hrachovců, žilných i hlubinných typů vřídlovce je vyznačen v účelové mapě na
Obr. 6. Jde o rozsah zbytkový, neboť v tomto prostoru se nejsilněji uplatňovaly a stále uplatňují erozivní i
akumulační síly kombinované s vlivy antropogenních aktivit v historicky opakovaně urbanizovaném prostředí.
Situace kontaktů jsou lokálně destruovány antropogenními zásahy, markantně především v prostoru Staré
Louky, Vřídelní ulice a v okolí kostela sv. Máří Magdaleny.

Obr. 1 Opevňovací deska v řečišti Teplé se sintrovým pokryvem z přepadů Vřídla (pod Vřídelní lávkou 8 m v. od
starého jímání OZ)
Zřídelní sedimenty jsou v lokalitě reprezentovány především páskovanými hlubinnými typy vřídlovců s hojnými
dutinami i > 30 mm, resp. masivními typy. Poměrně hojnější než v jiných lokalitách jsou zde typy vřídlovců
s uzavřeninami cizorodých materiálů (ať již přírodních nebo antropogenních). Až do hloubky 32 m zde byl místy
dokumentován hojný granit – aragonitový žilník. Na v řečišti uložených zřídelních sedimentech se projevuje
velký vliv říční eroze a zcela evidentní silný vliv koroze studených vod, diskontinuity mezi segmenty vřídlovce
(cca 0,5 m max.) jsou často druhotně vyplněny nebo druhotná výplň desintegrována do „valounů“ vřídlovce.
Tato fakta umožňují hodnotit vývoj této akumulace spíše jako modifikovaný podpovrchovými jevy než hlubinný
lavicovitý vývoj. Pozornost v této souvislosti však poutají lokálně zachované segmenty sedimentace, která je
pravidelná, masivní, typická pro poměrně klidná vývojová prostředí.
Hranice centrální akumulace generelně k S, v prostoru řečiště Teplé a přilehlých částí Tržiště, resp. Vřídelní ulice
je zřejmě erozivně – tektonického charakteru, tj. zřejmě zde došlo k narušení a odnosu větší části původních
sedimentů zpětnou erozí Teplé a přitom k uplatnění role tektoniky ve smyslu usnadnění eroze (ať již
hydrotermální alterací skalního podloží či narušením samotných zřídelních sedimentů). Údaje z databáze
vrtných aj. objektů a údaje z georadarových profilování jsou v tomto prostoru v plné shodě.
Granitový masiv, budující v tomto území skalní podloží, náleží karlovarskému granitovému plutonu, resp. jeho
mladším intruzivním fázím (stáří Cw-s). Ve starších i novějších vrtech byla dokumentována převaha hrubě
zrnitého porfyrického granitu tzv. variety „Jeleního skoku“, v okolí kolonády jsou však známy výskyty drobně
zrnitého granitu variety "Tří křížů" (např. v prostoru bývalé Spořitelny jv. od kolonády, staveniště Fontána sv.
aj.). Kontakty obou variet granitu jsou doloženy v oblasti jižně a jv. od lokality. S kontakty variet je prostorově
spjato vyšší sekundární porušení granitového masivu, doložené i staršími granit-tektonickými měřeními ve
skalních sklípcích v úpatí přilehlých svahů údolí.
Granit s vřídlovcovými žilkami a žilami vykazuje všesměrnou stavbu, hypidiomorfně až allotriomorfně zrnitou
strukturu místy porfyrickou, celkové zbarvení horniny je růžovošedé až šedé, v místech vyššího porušení pak
často hnědošedé. Křemen vytváří nahnědlá, mírně rozpraskaná zrna o velikosti až 10 mm, která jsou většinou
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celistvá; místy v okolních skalních sklípcích byly dokumentovány polohy vykazující znaky silnějšího tlakového
působení. Plagioklasy (vyrostlice místy až 10 mm velké) jsou poměrně silnými hydrotermálními procesy často
rozloženy na mikroagregát jílových minerálů (illit, sericit, montmorillonit, kaolinit a dickit), pseudomorfózy
živců (hlavně plagioklasů) jsou místy poměrně hojné, v horninové mase jsou zřetelně barevně odlišeny od
relativně zdravějších ortoklasů většinou světle růžové barvy. Biotit vystupuje většinou ve shlucích, vyskytuje se
i destičkovitý rozpad na oxidické formy železa, procesy vybělování jsou hojné. Oxidy a hydroxidy železa ve
formě limonitu a hematitu na puklinách a trhlinách byly pozorovány jen místy, v okolí se však vyskytují
poměrně hojně a v poruchových partiích masivu způsobují i změny celkového zbarvení horniny. Rovněž
povlaky tvořené produkty hydrotermální alterace živců se zde vyskytují poměrně zřídka a nedosahují větších
mocností (< 0,5 mm).
V přípovrchových partiích se vyskytuje granit s vysokým stupněm porušení, silně postižený zvětrávacími
procesy mechanickými i chemickými a porušený rovněž tlakovým působením při nárůstech krystalů aragonitu.
Granit se vyznačuje nerovnoměrně distribuovaným vysokým sekundárním porušením a s ním často spjatou
velkou, místy až velmi velkou hustotou diskontinuit (i < 60 mm). Značná prostorová nerovnoměrnost ve stupni
zvětrání, především v hydrothermální alteraci horninového masivu a přítomnosti aragonitového žilníku je
faktorem, se kterým je nutno kalkulovat při jakýchkoliv zemních pracích, skalní masiv je v tektonicky
postiženém území ve vývěrové zóně zřídelní struktury značně anizotropní.
Značný stupeň rozvětrání skalního masivu a vysoké sekundární porušení jsou determinovány též vysokou
tektonickou expozicí lokality, způsobenou především přítomností zlomových pásem směrů V–Z, S–J, resp.
zlomů paralelních se zřídelní linií SSZ-JJV, dále výskytem zlomových struktur směru VSV-ZJZ a částečně též výše
již zmiňovanými kontakty dvou variet granitu. Centrální úsek vývěrové zóny se jeví jako nejsilněji tektonicky
postižené území, které je prostorem nejživějších výstupních a oběhových cest termy. Tyto tektonicky založené
cesty většinou sledují směr zřídelní linie s tendencí puklin stáčet se k SSZ, při sklonech 60-80° k SV i JZ
s typickými průniky rohovcových žil, které k výstupu přednostně použily směrů SSZ-JJV až S-J při úklonech cca
50 - 90° (v ostatních směrech jsou méně časté a především dosahují podstatně nižších mocností). Rohovcové
žíly jsou zpravidla úzce spjaty s výstupními cestami termy, avšak obvykle nejsou přímým komunikačním
prostředím. Tak při přetěsňování koryta Teplé v letech 1935-1939 byla odkryta v granitu mohutná žíla rohovce
(o mocnosti 0,7 m!) směru SSZ s úklonem 65° JZ v bezprostřední blízkosti výstupního centra tehdejších
vřídelních zdrojů. Strmé žíly rohovce jsou ověřeny v granitovém podloží vřídlovců archivním průzkumným
vrtem SVG a řadou injektážních vrtů. Často na nich dochází ke zvýšeným přítokům termy a jsou doprovázeny
sulfidickou Fe mineralizací (pyrit,chalkopyrit, markazit), ojediněle se vyskytuje baryt.
Tektonickou expozici území je tedy k výše uvedeným faktům nutné uvažovat jako velmi vysokou. Amplituda
lokálních vertikálních pohybů, výzdvihů či poklesů, generovaných na výše zmíněných diskontinuitách v centru
-1
karlovarské zřídelní struktury (Vyskočil, Zeman; 1971) prokázala existenci energických zdvihů až + 0,5 mm.rok .
Hojné poruchy konstrukce Vřídelní kolonády, pozorované (a v minulosti opakovaně vyrovnávané) poklesy
terénu v jejím těsném sousedství a rovněž náklony sledované kyvadlem od listopadu r. 2014 v prostoru blíže
tzv. Vřídelní kyselky odpovídají velmi aktivním neoidním pohybům bloků zemské kůry.
Rovněž seismické zatížení je poměrně vysoké (data z r. 2008 nasvědčují magnitudu až 5°MSK, resp. stupně VI.
dle EMS-98).
S těmito fakty je nutné kalkulovat v hodnocení lokality z hlediska stavebního. Zvýšenou tektonickou expozici
222
3
provázejí zvýšené emanace Rn. Dle lokálních zkušeností činí příkon >150 kBq.m , což sebou nese vysoké
radonové riziko. Pravidelné kontroly pracovišť ve Vřídelní kolonádě ze strany SÚJB jsou proto nutností.
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5. Hydrogeologické poměry lokality
Vývěry karlovarské termy a výrony zřídelního plynu (naprosto převážně oxidu uhličitého) nad úroveň zemského
povrchu jsou prostorově vázány na zhruba 1600 dlouhou a cca 150 m širokou vývěrovou zónu, geograficky
omezenou zhruba na S (SZ) Hochbergerovou lávkou přes Teplou ve Dvořákových sadech a na J (JV) výronem
CO2 za bývalými Lázněmi VI (nové Sluneční lázně). Zóna povrchových vývěrů termy a výronů plynu je (až do
úrovně minimálně cca 15 m pod terénem) přerušena v prostoru Heleniny výšiny (LS Imperiál a jeho okolí), což
je dáno výškovými poměry této části lázní.
Původně zakrytá vývěrová zóna zřídelní struktury se otevřela až v pleistocénu, kdy mladé tektonické pohyby
v kombinaci s erozí vodního toku (staršího toku, předchůdce dnešní Teplé) umožnily vývěr termy na povrchu
v úzkém karlovarském údolí. Významnou hnací silou výstupu termy k povrchu je oxid uhličitý, který je
endogenního původu. V posledních partiích výstupní cesty dochází nad kritickým bodem rozpustnosti
v důsledku poklesu tlaku vodního sloupce k evazi CO2, tedy k vytváření dvoufázové směsi voda-plyn, jejíž pohyb
se řídí v důsledku poklesu specifické hmotnosti jinými zákonitostmi než pohyby jednofázových médií (Kampe,
1912). Hlavní hnací silou výstupu termy k povrchu je ovšem hydrostatický tlak nově se infiltrujících vod a vliv
zřídelního plynu je zásadní až v posledních fázích výstupu termy k povrchu.
Hydrogeologické i hydrologické poměry zájmového území Vřídelní kolonády jsou predisponovány v prvé řadě
tektonickou expozicí místa a rovněž geomorfologickou pozicí. Nejvýznamnější hydrogeologickou strukturu zde
představuje granitový masiv, na jehož tektonicky porušené partie je vázána cirkulace a výstup karlovarské
termy. Prosté podzemní vody vytvářejí v blízkém okolí lokality mělkou zvodeň s rychlým oběhem, prostorově
vázanou převážně na fluviální sedimenty s průlinovou propustností a v okolí též na svrchní silně zvětralé a
intenzivně rozpukané partie granitu s propustností puklinovou.
Výstup karlovarské termy, jímž je území charakteristické, je vázán na křížení několika tektonicky založených
diskontinuit v granitovém masivu. Soustředěná výstupní cesta termy vycházela až do doby umělého jímání vrty
na povrch v nejnižších místech terénu v blízkém okolí Vřídla a jak bylo dokumentováno při divokých vývěrech či
ve vrtech provedených v okolí kolonádní budovy (nejnověji v prosinci 2015 v prostoru jižně od kolonády),
termální zvodeň se vyskytuje i dnes jen několik málo metrů pod povrchem. V rámci jednotné tlakové zvodně,
která se ve vývěrové zóně vytváří (tj. vzniká zde hydraulická vazba všech pramenů), dochází u jednotlivých
pramenních vývěrů k jisté diferenciaci chemického složení i fyzikálně-chemických parametrů, včetně obsahů
CO2, ať již ve formě vázané či ve formě volného rozpuštěného plynu nebo ve formě mechanické směsi
s termou, a to především v závislosti na teplotě individuálního vývěru. Vliv vzdálenosti vývěru od centra na
proplynění termy je tedy až sekundární, zprostředkovaný teplotou vývěru.
Piezometrická (výtlačná) úroveň termální vody v prostoru Vřídelní kolonády je však až 15 m nad terén a na až k
povrchu vystupuje terma též při nepříznivé kombinaci přírodních a technických faktorů i v podobě tzv. divokých
vývěrů. Poslední maximum divokých vývěrů nastalo v l. 2011 - 2013 při kulminaci dlouhoperiodických,
slapových sil (s periodou 18,6 a 36 let) a jeho následky doznívají v okolí kolonády dodnes (divoké vývěry v
ohrazeném prostoru u Vřídelní fontány či v suterénu Tržní kolonády).
Prosté podzemní vody mělkého obzoru pásma přípovrchového rozvětrání granitového masivu či kvarterního
pokryvu, jejichž infiltrační území tvoří přilehlé svahy údolí, jsou však z prostoru Vřídelní kolonády vytlačovány
vystupující termální vodou. Pokud byly prosté vody zastiženy, vždy byly již alespoň částečně smíšeny s vodami
hlubších oběhů. Novější vrty (od 80. let 20. stol. po dnešek) zastihly již mělce pod terénem většinou středně až
velmi silně mineralizované podzemní vody, typické pro puklinovou zvodeň autometamorfovaného granitového
-1
masivu s mineralizací v intervalu od 560 do 6500 mg.l . Jen místy okolí kolonády nebyla zvýšená mineralizace
těchto vod provázena výrazněji zvýšenou teplotou či vysokým obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého.
I zmíněné nově provedené vrty z prosince r. 2015 na jižním předpolí kolonády zastihly již mělce pod povrchem,
v prostředí antropogenních vrstev v nadloží nejmladší terasy Teplé, významnou cirkulaci termální vody s
výtlačnou úrovní cca 2 - 3 m pod terénem. Termu s aktivním piezometrickým niveau (tedy s přelivem nad terén)
starší vrty v okolí dnešní kolonády zastihly již na bázi zřídelních sedimentů při kontaktu s podložním granitem či
níže v puklinách a trhlinách v granitu.
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Stejně jako v prostoru kolonády byl dokumentován výstup termální vody v jejím okolí, ať již prostoru sv. od
Vřídelní kolonády mezi posledními domy ve Vřídelní ulici a kostelem sv. Máří Magdaleny (srv. Obr. 3), v
prostoru jižně (předpolí Janského mostu), jz. (Atlantic, Bílý lev, Wolker), z. (prostor Tržiště) a či s. (koryto Teplé).

Není cílem této práce detailně popisovat termální aktivitu celého okolí kolonády, ale např. prostor sv. od Vřídla
(býv. staveniště Fontána, dnes provizorně upraveno jako park) je pro hodnocení vlivu termální zvodně na
prosté vody mělkých oběhů mimořádně zajímavé. První zmínky o termální vodě v tomto území pocházejí z r.
1901, maximální teplota vody v nověji upravené skružové jímce činila 43,1°C při bázi jímání, v povrchové nádrži
-1
přiléhající k výronu pak 16,9°C (v zimním období). Vydatnost tohoto zdroje termy činí kolem 20 l.min (0,33 l.s
1
). Výstupní a oběhové cesty zde představují pukliny v žule, které jsou v úzké hydraulické souvislosti s výstupním
-1
kmenem Vřídla. Chemicky se jedná o karlovarskou termu s mineralizací cca 6 400 mg.l a obsahem volného
-1
rozpuštěného CO2 kolem 242 mg.l . Bylo ověřeno, že mělká podzemní voda v tomto prostředí omezuje rozptyl
termy. I zde se potvrdilo, že pokud se vytvoří čerpáním z jímky (analogicky i ze stavební jámy apod.) depresní
kužel, dochází k pozvolnému zaplnění puklinové sítě termální vodou (Vylita B, 1984 aj.). Projevy ředěných
terem z tohoto prostoru jsou v podobě vývěrů ve spárách obvodních zdí dají dobře pozorovat v tzv. Starém
suterénu Vřídelní kolonády).
Analogicky se ve vývěry ve zdech nového suterénu projevuje poněkud chladnější terma přitékající z prostoru
býv. Vřídelní kyselky či z míst starších průzkumných vrtů (SVB aj.) v. od kolonády (srv. Obr. 4).
Vřídelní Kolonáda je tedy situována v prostoru, v němž se v pásmu přípovrchového rozvolnění diskontinuit
v granitu, v zřídelních sedimentech a jejich derivátech, resp. místy i v jejich nadloží vytváří jednotná termální
tlaková zvodeň. Kromě kapalné fáze zde vyvěrá terma v mechanické směsi s oxidem uhličitým (u hlavních
vřídelních vrtů v poměru 1 : 3 ve prospěch plynné fáze).
Při jakýchkoliv zemních pracích a zásazích do horninového prostředí pod cca 2,50 m p.t. (tj. do nezvodněného i
saturovaného pásma) je dále nutno počítat s generováním výronů plynného CO 2. V nejnověji provedených
vrtných stvolech na jihu kolonády byl IR metodou měřen výstup plynné fáze (plynného CO 2) s koncentrací až
přes 12% obj. ve vzduchu.

5.1 Těsnění koryta Teplé u Vřídelní kolonády
Samostatnou kapitolou je těsnění částí koryta Teplé přilehlých k Vřídelní kolonádě na SZ a Z. Srv. Obr. 5.
Těsnění bylo vynuceno opakujícími se průvaly Vřídla, tedy narušením zřídelních sedimentů vzrůstajícím tlakem
termální vody. Těsnění se zde provádělo již od počátků novověku, ale první ze systematických těsnících prací
proběhly až v l. 1900 - 1901 ve formě trámového roštu a pěchovaného betonu, s povrchem krytým povrch
žulovou dlažbou. Hned první z těchto prací znamenala následné zvýšení vydatnosti velkých terem o cca 250 –
-1
260 l.min . Další rozsáhlejší těsnící práce proběhly v l. 1935, 1936/37 a 1938/39. Běžná konstrukce byla již od r.
1935 doplňována injektáží cementovým mlékem. Po II. světové válce byly těsnící práce zanedbávány a teprve
divoké průvaly termy v r. 1974 po utěsnění prostoru vývěrového centra tehdy novou a plošně rozsáhlou
kolonádní stavbou vyvolaly reakci lázeňské organizace v podobě dalšího pokračování těchto prací. Po přesunu
degazačního centra z prostoru kolonády do řečiště Teplé (viz též níže v textu) totiž došlo k mechanickému
porušení vrstev zřídelních sedimentů a starých nadložních betonových vrstev těsnící desky a následně k
průvalům termální vody s plynem v řečišti. Velké termy reagovaly tehdy snížení své vydatnosti o cca 400 – 600
-1
l.min ! Pro definitivní sanaci divokých vývěrů bylo navrženo injektování zřídelních sedimentů v prostoru řečiště.
Injektáž řečiště byla provedena v celkové délce 145 m, z toho 50 m proti toku, 95 m po proudu. Plošná injektáž
proběhla v čtvercové síti vrtů o vzdálenosti 1,5 m a hloubce 8,0 pod dno řečiště. Injektáž byla prováděna ve
dvou etážích sestupně (po cca 1-2 bm). Práce na injekčním pokusu byly zahájeny v srpnu 1975. Sanační práce ve
formě vyhloubení řady odlehčovacích vrtů, plošné injektáže a pokusů o navození nového stabilního
hydraulického režimu nebyly nijak úspěšné a v ještě r. 1975 došlo po poškození zhlaví starých vrtů k
nekontrolovatelným vývěrům termy a plynu ve starém suterénu Vřídelní kolonády o vydatnosti cca 1 000 l.min
1
-1
a k snížení vydatnosti jímacích vrtů Vřídla až na pouhých 400 l.min .
Likvidace poškozených starých jímání pak vedla v r. 1978 k průnikům injekční směsi do jímacích vrtů Vřídla!
tento sled událostí je dostatečným varováním před neuváženými zásahy v celém zájmovém prostoru kolonády.
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Práce byly přerušeny až do doby hlubšího jímání Vřídla. Konečná fáze injekčních prací zde byly proto zahájena
až na jaře r. 1983. Injektážní práce v řečišti došly při postupu po jednotlivých polích pouze k dolnímu okraji
přemostění s. od Vřídla. Celý prostor řečiště směrem proti proudu až k bývalému domu „Bílý lev“ zůstal
prakticky nezajištěn Poslední přetěsňovací práce zde proběhly v l. 1935-39 (!). Celý dotčený úsek byl od
nepaměti místem průvalů. Divoké vývěry střední velikosti jsou dnes dokumentovány hned v místech, kde končí
injektáž. Prozatímně je toto riziko kryto využíváním tzv. regulačních vrtů, které v kombinaci s novým hlubokým
jímáním měly zabránit průvalům velkého rozsahu. Ani systém regulačních vrtů ovšem nebyl dokončen
v projektovaném rozsahu, přesto je snižování tlaku mezi bází zřídelní sedimentace a podložním granitem
aktuálně neúčinnější možností odvracení vzniku neregulovatelných vývěrů termy a výronů plynu. Zvláště
v době, kdy dlouhoperiodické složky slapového potenciálu (s periodami 18,6 roku a 36 let) dostupují současně
svého maxima, umožňuje systém těchto relativně mělkých vrtů preventivně chránit centrum vývěrové zóny
před nárůstem tlaků a vznikem neregulovatelných úniků termy mimo jímací systém.

5.2. Hydraulické parametry skalního masivu
Výše již bylo uvedeno, že v granitovém masivu je vyvinuta klasická puklinová termální zvodeň. Zvodnění
jednotlivých diskontinuit (puklin a trhlin) jeví značnou samostatnost. S nerovnoměrným zvodněním masivu a s
možností zastižení i poměrně význačných cirkulací termální proplyněné vody při naražení významných
tektonických pásem při zemních pracích spojených s rekonstrukcí či novou výstavbou vždy je tedy nutné
počítat.
Odporové charakteristiky granitového masivu jsou dle starších testů (Vylita B., 1999 aj.) poměrně nízké,
dochází zřejmě k efektu snížení hodnot transmisivity vlivem hydrotermálních alteračních procesů a přítomnosti
produktů alterace na puklinách, resp. málo otevřených trhlinách. Orientačními hydrodynamickými zkouškami
-4
2 -1
-5
2 -1
ve starších vrtech v okolí lokality byly zjištěny hodnoty transmisivity od 2,3. 10 m .s po 8,6. 10 m s .
-4
2 -1
Průměrná hodnota transmisivity Tg = 1,3 . 10 m .s . Tato hodnota převyšuje značně hodnoty udávané na
základě regionálních výzkumů pro karlovarský granitový pluton. Specifická vydatnost horninového prostředí
-4
-1
-5
-1
-4
-1
činí dle dříve provedených zkoušek cca 5 . 10 m.s až 4,4 . 10 m.s , v průměru pak 3. 10 m.s .
Znovu upozorňujeme, že z dosavadní zkušenosti je nutné počítat s možností zastižení i značně vydatných
výronů podzemní vody, vázaných na významnější diskontinuity v granitovém masivu, především na zlomy
směru SSZ-JJV a významnější poruchová (až mylonitizovaná) pásma. Vydatnost takového vzestupného proudu
-1
podzemních vod může být velmi vysoká, až výrazně přes 5 l.s na každé diskontinuitě.
Doporučujeme proto zemní práce do saturované zóny, tj. hlouběji než cca 2,50 m pod terénem v prostoru
Vřídelní kolonády minimalizovat, lépe však zcela eliminovat.

5.3. Hydraulické parametry kvarterních sedimentů
Odporové charakteristiky fluviálních sedimentů nejmladší terasy Teplé byly ověřovány zkouškami v rámci
starších průzkumných prací (1993 aj.). Hydraulické parametry fluviálních písků a štěrků (např. v prostoru
Divadelního náměstí) byly stanoveny vlivem přítomnosti silné pelitické frakce jako poměrně nízké (kfluv = 2,4 .
-4
-5
-1
10 - 2,0 . 10 m.s ). Charakteristiky zastižených sedimentů jsou lokálně proměnlivé, determinované
litologickým složením, genetickými vztahy, příp. prostorovou anizotropií kvarterních sedimentů. Situace je dále
komplikována vysoce anizotropními a nehomogenními antropogenními sedimenty o značné (ale proměnlivé)
mocnosti a zejména vývojem zřídelní sedimentace. Přiřadit zřídelním sedimentům a jejich faciím konkrétní
hodnoty odporových charakteristik není možné, jejich prostorová situace a hydraulické vazby jsou příliš
komplikovány dalšími přírodními i antropogenními faktory. Každopádně je nutné mít na mysli, že
hydrogeologická role těchto sedimentů je velmi podstatná, starší i novější vrty v prostoru Vřídelní kolonády
ověřily, že horní partie zřídelních sedimentů vytváří protitlak vystupující termě, redukce tlaku byla stanovena na
hodnotu až 0,225 MPa. Viz dále v textu.
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5.4. Hydrogeochemické parametry podzemní vody
Z hlediska hydrogeochemické klasifikace v Karlových Varech vyvěrá termální, hypotonická, silně mineralizovaná
minerální voda typu Na-HCO3SO4Cl, tedy voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu se zvýšeným obsahem
fluoridů a kyseliny křemičité, horká (alkalická glauberová slaná, v dřívějším názvosloví alkalicko-salinickomuriatická). Velkou roli v léčivém efektu užívání těchto vod má obsah farmakodynamicky účinných látek a slabá
až střední radioaktivita. Odchylky složení výtěžku z jednotlivých zdrojů od průměrného složení termy nejsou
příliš významné, směrodatná odchylka činí u jednotlivých prvků od 1 do 5 %.
Parametry termální vody jsou detailně známy, při mělkých zásazích je však důležité věnovat se i vodám mělčích
oběhů či derivátům termy vzniklých jejím míšením s vodami prostými. Řada mělkých vrtů vyhloubených v
minulosti v prostoru Vřídelní kolonády a jeho bezprostředním okolí totiž zastihla již mělce pod povrchem
středně až silně mineralizovanou podzemní vodu hydrogeochemického typu Na-HCO3SO4Cl, která poměry
hlavních složek odpovídá karlovarské termě, tedy vodu složitého typu, na jejímž formování se podílí jak voda
termální, tak voda mělkého oběhu.
Typickým znakem pro mělké zásahy (jímky, vrty, sondy, výkopy aj.) je zvyšování hodnot mineralizace i teploty
přitékajících vod, neboť do místa snížení tlaku (jímž je např. stvol vrtu, dno výkopu apod.) postupně proniká
tlaková termální zvodeň. Během několika dnů až týdnů po odvrtání či vyhloubení se chemismus a fyzikálněchemické parametry vody ve vrtech a výkopech vyrovnávají chemismu a parametrům standartní karlovarské
termy. Srv. mj. i výše v textu uvedené informace o změnách kvalitativních parametrů přitékající vody do jímky
sv. od Vřídelní kolonády. Indukce poměrně vydatných přítoků termy do výkopů, depresí, stvolů vrtů (i mělkých)
-1
apod. v řádů l.s je tak dalším z vážných rizik případných nových zásahů do zemské kůry v tomto prostoru.

Tab. 1 Průměrné chemické parametry podzemní vody ve vyšších členech kvarterní sedimentace v prostoru
Vřídelní kolonády ve srovnání s termou z jímacího vrtu Vřídla BJ-37
Vrt
HVK-2

BJ-37

K
-1
mg.l
69,9 80

Na
-1
mg.l
720 1600

Ca
-1
mg.l
118

Mg
-1
mg.l
40,9

Cl
-1
mg.l
306 580

SO4
-1
mg.l
892 1640

HCO3
-1
mg.l
1170 2131

Celková
-1
mineralizace mg.l
3320 - 6350

89,6

1680

120

43,2

600

1640

2160

6451

Agresivita zdejších podzemních vod vč. termální vody vázaných na navážky a prostředí fluviálních sedimentů,
resp. na zřídelní sedimenty i granitový masiv, na betonové a ocelové konstrukce je vysoká s ohledem na obsah
agresivního CO2 (dle Heyera) a koncentraci sulfátů. Prostředí je zde tedy nutné označit za silně agresivní a při
zásazích pod úroveň hladiny podzemní vody (cca 2,50 m p.t.) je tedy nutné kalkulovat s primární a sekundární
ochranou stavebních konstrukcí.

5.5. Vliv potenciální výstavby na hydrogeologické prostředí
Kvarterní sedimenty v místě kolonády přijímají přímé dotace podzemní vody hlubokých oběhů v granitovém
-1
plutonu, charakteristické přítoky vody s hodnotami konduktivity vody přes 5 mS.cm , resp. s alkalitou > 25
-1
mmol.l a zvýšenou teplotou > 25°C. Dle dosud získaných informací hladina termální vody dosahuje v prostoru
Vřídelní kolonády velmi blízko k povrchu, od cca 2,40 až do cca 3,50 m pod terénem. Při jakýchkoliv zásazích do
horninového prostředí, včetně nejmladších - antropogenních - členů kvarterního pokryvu, které by bylo nutné
provést zhruba pod k. 378,35 m n.m. je tedy nutné kalkulovat s naražením termální zvodně (nebo vod
míšených) a vzhledem k vysoké pravděpodobnosti zastižení významnějších tektonických diskontinuit v rámci
rozsáhlejších zemních prací i s naražením zvodně tlakové. Cirkulace termy na jednotlivých puklinách, trhlinách
aj. poruchových zónách v granitu jeví vždy značnou samostatnost. S nerovnoměrným zvodněním masivu, resp. i
jeho nadloží a s možností zastižení i poměrně význačných přítoků horké a proplyněné podzemní vody i v
místech blíže korytu řeky Teplé je nutno vždy počítat. Mladší poruchy s aktivními pohyby a s vývěry termy jsou
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dobře známy z blízkého prostoru pod přemostěním Teplé mezi kolonádou a LD Wolker. Význam absence
těsnících prvků v korytě řeky navzdory závěrům hydrogeologických prací z 80. let minulého století je trvale
podceňován, podobně jako nutnost doplnění systému regulačních vrtů, umožňujícího ovlivnění tlaku termy na
rozhraní zřídelních sedimentů a jejich skalního podloží. Nové projekty operativního správce PLZ snad povedou k
získání finančních prostředků na dobudování systému těsnění a regulace tlaku termy.
Vzhledem k extrémně vysoké expozici lokality z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů nejsou trvalé
změny úrovně hladiny prostých i termálních podzemních vod ve vývěrové zóně karlovarské zřídelní struktury
přípustné vzhledem k možnosti degazace horninového prostředí. Trvalá drenáž podzemních vod, která by při
např. umístění nového objektu se suterénem hlubším než cca 2,40 m byla nutná, by zde generovala neúměrné
riziko negativního ovlivnění hydraulických poměrů, včetně výstupních a distribučních poměrů plynného CO2, v
centru vývěrové zóny. Snižování hladiny podzemní vody v rámci zemních prací či při provozu stavby by mohlo
snížením litostatického tlaku usnadnit výstup termy i zřídelního plynu a následně. vyvolat i nerovnováhu mezi
prostými a mineralizovanými vodami.
Rovněž odplynění horninového prostředí je nutné brát při hodnocení vlivu případných zemních a stavebních
prací v úvahu, neboť téměř všechny dosud provedené vrty a sondy prokázaly v okolí kolonády též výstup plynné
fáze, tedy plynného CO2. Rovněž zkušenosti získané při zakládání stávající kolonády svědčí o tom, že původní
volné odplyňování horninového prostředí v místech dřevěného kolonádního provizoria z r. 1940 bylo tímto
plošným zásahem silně omezeno a centrum degazace se samovolně přesunulo k místům s nižším litostatickým
tlakem (a bez protitlaku stavebních konstrukcí) - do řečiště Teplé do prostředí budovaného kavernozními
vřídlovci. Došlo tak k mechanickému porušení vrstev zřídelních sedimentů a starších nadložních betonových
vrstev těsnící desky (viz výše v textu) a následně k divokým vývěrům termy a plynu do koryta Teplé a k snížení
-1
vydatnosti velkých terem o cca 400 – 600 l.min ! Tyto příklady z nedávné minulosti svědčí o nutnosti velké
opatrnosti při jakýchkoliv zásazích do horninového prostředí v zájmovém prostoru a to včetně zásahů
antropogenních navážek!
S ohledem na pozici zájmového území v ochranném pásmu stupně IA přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Karlovy Vary a jeho morfologickou pozici v blízkosti otevřené vodoteče Teplé ve vývěrovém centru
tvořeném dnešními hlubšími záchyty Vřídla, je nutné hodnotit též případné vliv chemického znečištění
podzemních vod cirkulujících v kvarterním pokryvu či znečištění nesaturovaného - provzdušnělého - pásma (k
potenciální kontaminaci může docházet i šířením polutantů v nezvodnělém horninovém prostředí). Úniky
jakýchkoliv látek nebezpečných vodám - zejména pak případná kontaminace těles zřídelních sedimentů - by
mohly v tomto prostoru mít zcela fatální důsledky pro celou vývěrovou zónu zřídelní struktury.
Plošné (i hlubinné) založení případných nových staveb a nutné dočasné zabezpečení stability stavebních jam,
výkopů apod., by zcela nepochybně působilo negativně na mělké i hlubší oběhy podzemní vody; zásahy by
mohly lokálně významně ovlivnit proudění termálních podzemních vod i v prostředí fluviálních sedimentů,
tlakových zřídelních sedimentů a chorismitu (aragonitového žilníku v granitu) i vlastního granitového masivu.
Význam ustálených hydraulických poměrů v prostoru Vřídelní kolonády není bohužel dostatečně doceňován a
fakt, že k jejich stabilizaci došlo až řadu let po výstavbě současné kolonádní budovy (výstavba v l. 1969 - 1975,
stabilizace tlakových poměrů až po r. 1985) není obecně znám.
Dalším přírodním faktorem, který je nutno zvážit z hlediska vlivu uvažované rekonstrukce kolonádního objektu
či jeho zcela nové výstavby je přítomnost vlastních zřídelních sedimentů v celém zájmovém prostoru i v jeho
okolí. Srv. mapu rozšíření jednotlivých těles sedimentů ve vývěrové zóně na Obr. 6. Zásahy do konfigurace
centrálního tělesa zřídelních sedimentů, resp. do okrajových facií sousedního tělesa Kostelní terasy či tělesa na
Divadelním náměstí by při plošném (i příp. hlubinném) zakládání nového objektu mohly generovat porušení
ustáleného režimu termy a plynu. Funkce zřídelních sedimentů v podobě vytváření protitlaku vystupující termě
a zabraňování jejímu rozptylu blíže povrchu je známa, tyto sedimenty jsou přes všechno své sekundární
porušení schopny přenášet tlaky termy až 0,225 MPa. Zvláště v obdobích, v nichž stoupá vydatnost divokých
vývěrů termy je tato schopnost zcela zásadní pro zachování ustálených poměrů ve vývěrové zóně.
Krom rizika mechanických zásahů přistupuje i riziko velmi snadného a predisponovaného šíření polutantů při
případné kontaminaci zřídelních sedimentů chemickými látkami. Zřídelní sedimenty jsou vesměs vázány na
prostředí zlomových poruch a zvláště jejich porézní facie či typy s dutinami tvoří prostředí, v němž sanace
takové kontaminace je téměř nemožná. V případě, že případné polutanty budou persistentního charakteru,
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tvoří tyto sedimenty téměř ideální prostředí pro opakovanou kontaminaci přírodních léčivých zdrojů, jakkoliv
jsou tyto zdroje zachyceny vrty s filtrační zónou pod zřídelní sedimentací.

6. Základové podmínky v zájmovém území
Konstrukce stávající Vřídelní kolonády byla v r. 1969 založena převážně na obnažené zřídelní sedimentaci s tím,
2
že izolovaná stavební jáma o ploše cca 6 500 m byla zahloubena na povrch vrstev tlakových forem těchto
sedimentů, tedy vřídlovců s.s. Sondážní práce, provedené v rámci průzkumu staveniště Vřídelní kolonády v l.
1966 – 1967 prokázaly aktivní termální zónu v celé ploše staveniště ale i v nezastavěném prostoru okolí
kolonády, např. u Janského mostu, tedy ve směru tzv. kosého zlomu.
Základové poměry
Geologické poměry ve sledované lokalitě klasifikujeme z hlediska zakládání v souladu s dříve platnou ČSN 73
1001 „Základová půda pod plošnými základy“ jako složité. Situace je zde komplikována nejen
hydrogeologickými a tektonickými poměry, ale i výskytem proměnlivě mocných nehomogenních a
anizotropních navážek (vč. starších betonových a litinových prvků apod.) a dále měnící se geotechnickou
kvalitou hornin skalního podkladu (lokální alterace a sekundární porušení granitového masivu vč. vzniku a
vývoje velmi mocných zřídelních sedimentů a aragonitového žilníku ).
Běžně jsou tedy v prostoru kolonády definovány geotechnické typy GT1 Navážky, GT2a Fluviální sedimenty,
GT2b Aragonitem tmelené fluviální sedimenty, GT3 Zřídelní sedimenty, GT4 Aragonitový žilník a GT5
Hydrotermálně alterovaný granit. Jde samozřejmě jen o hrubou, orientační klasifikaci. Fyzikálně-mechanické
parametry kvarterních zemin i granitu (místní normové charakteristiky) jsou známy ze starších prací z okolí a
mohou být v případě nutnosti doplněny.
Zemní práce
Kvarterní pokryv (navážky a štěrky, resp. hrubé písky a tmelené štěrky) je teoreticky možné rozpojovat běžnými
stavebními mechanismy s tím, že lokálně může být těžitelnost znesnadněna výskytem balvanů granitu nebo
reliktů starších stavebních konstrukcí. Předpokládáme převážně 3. až 4. třídu těžitelnosti, omezeně 5. třídu.
Prakticky však zásahy vyjma nesaturované zóny nelze ani v těchto členech kvarterního pokryvu doporučit.
Odtěžování zřídelních sedimentů či granitového fundamentu nepřipadá s ohledem na jejich hydrogeologickou
funkci v úvahu bez negativního ovlivnění blízkých a s ohledem vývoj jednotné tlakové zvodně i vzdálenějších
PLZ.
Stabilitní poměry zájmového území
Původní konfigurace terénu byla pozměněna historickou urbanizací prostoru a nověji, po demolici starších
budov, s vyrovnáním depresí terénu navážkami, příp. odtěžováním kvarterních zemin - místy v blízkém okolí
včetně zřídelních sedimentů - pro potřeby úprav terénu a založení starších i novějších objektů.
Projevy deformací ve skalním fundamentu jsou prostorově spjaty především s poruchovými zónami v granitu.
Upozorňujeme na zvýšený seismický neklid a neotektonickými pohyby generované vertikální pohyby,
-1
projevující se v zájmové lokalitě náklony o amplitudě až 0,5 mm.rok na základně 100 m. Právě tyto náklony
vyvolaly v 90. letech minulého nutnost vyrovnat úroveň terénu kolem kolonády na jejím severním konci zhruba
o 0,20 m.
Na podzim r. 2014 bylo proto v. od Vřídla (pod kostelem sv. Máří Magdaleny) instalováno kyvadlo k měření
náklonů zemské kůry. Na chodu dokumentovaných náklonů není jednoznačně patrný roční chod náklonů. Byla
však detekována anomální období s větší dynamikou náklonů.
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