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A. 1.  Informace o projektu 
 

 

 

Název projektu:  

•     Management Plan pro lázeňské město Karlovy Vary  v rámci nominace Západočeského 

lázeňského trojúhelníku“ na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO      

1. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

 

Zadavatel projektu: 

•     Statutární město Karlovy Vary 

  

Kofinancovatel projektu:  

•     Ministerstvo kultury České republiky 

 

Koordinátor, zástupce nositele projektu: 

•     Mgr. Jiří Klsák   

 

Editor obsahu: 

•     Mgr. Lubomír Zeman   

 

Zpracovatelský tým: 

•     Mgr. Lubomír Zeman   

•     Ing. arch. Karel Kuča 

•     Jan Prudík 

   

Odborné konzultace projektu: 

 

•     Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, odbor kultury, školství a 

tělovýchovy, odbor financí a ekonomiky 

•     Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu, oddělení památkové péče 

•     Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze 

•     Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti 

•     Informační centrum Karlovy Vary 

•     Muzeum Karlovy Vary 

•     Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary 

•     Český statistický úřad 

•     Dopravní podnik Karlovy Vary 

•     Karlovarské městské divadlo 

 

 

 

 

Ochrana dokumentu: 

Dokument je určen pro potřeby Statutárního města Karlovy Vary, žádná část nesmí být 

zveřejněna bez předchozího písemného souhlasu města. V dokumentu a jeho přílohách je použito 

názvů, zkratek a log, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být  

registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu. 
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A. 2.   Preambule / Úvodní slovo primátora města  

 

 

Karlovy Vary jsou místem, které od počátku věků udivuje a okouzluje člověka. Úzké, 

skryté údolí se strmými svahy, kterým si razí cestu řeka Teplá těsně před tím, než se spojí s Ohří, 

bylo odedávna sídlem mocným přírodních sil gejzírů a pramenů. Můžeme se dohadovat, že 

stejně jako podobná místa byli i Vřídlo a Teplá uctívány už v pravěku.  

Pro moderní svět objevil Karlovy Vary Karel IV., jehož jméno město také dodnes nese. 

V roce 1370 udělil městu svobody a práva královského města, a tato privilegia městu poté 

potvrzovali a udělovali i jeho následníci, panovníci Čech.  

Magická léčivá síla po staletí určovala další vývoj města, byla jeho motorem, jeho raison 

d’être. Město se stávalo místem pro setkávání lidí z celé Evropy a později celého světa, stávalo 

se rájem na zemi, který navrací zdraví a dává odpočinout od tíže každodenních útrap.  Aby tato 

magie fungovala, město od počátku pečlivě chránilo své prameny, ale i své prostředí – jeho krása 

a okolní příroda jsou nedílnou součástí atmosféry a zážitku Karlových Varů.  

Zatímco ostatní města stavěla hradby, Karlovy Vary stavěly lázeňské domy, altány a 

kolonády. Vývoj města byl diametrálně odlišný od většiny ostatních měst, která byla především 

ekonomickými a mocenskými centry.  Karlovy Vary byly přírodním zázrakem a místem 

milosrdné úlevy. Množství návštěvníků si postupně vyžádalo mnoho specifických budov a 

zařízení, které musely poutníkům a trpícím umožnit užívání zázračných pramenů, ubytování, 

stravování, podněty duchovní i kulturní, a to na špičkové úrovni dané epochy.  

Staletí takového vývoje, neustálého usilování o krásu a dokonalost, včetně všech katastrof, 

které tento vývoj tragicky přerušily, aby vzápětí vyvolaly jen ještě větší úsilí a stvořily ještě 

krásnější město – to je půda, ze které vyrůstají dnešní Karlovy Vary. Je jen logické, že naší 

úlohou dnes je především tuto nesmírnou vzácnost chránit a uchovat živoucí pro budoucí 

generace, tak jak to po staletí činili naši předchůdci. Nejen pro místo samotné, ale pro všechny 

lidi všech národů světa. 

 

Tento Management Plan je sumou hodnot, které toto město nese a které by mělo předat 

dalším věkům, má šanci tak učinit prostřednictvím Seznamu světového dědictví UNESCO. Chtěl 

bych poděkovat všem, kdo se na jeho tvorbě podíleli. Jejich práce se stane součástí paměti 

celosvětového společenství.  

 

 

 

 

 

 

   

Ing. Petr Kulhánek  

primátor města Karlovy Vary 
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A. 3.  Poděkování 
 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary a kolektiv zpracovatelů Management Planu děkuje Ministerstvu 

kultury České republiky za podporu a příspěvek k realizaci tohoto dokumentu. 

Poděkování  a podporu a cenné rady rovněž patří Národnímu památkovému ústavu, ústřednímu 

pracovišti v Praze a územnímu odbornému pracovišti v Lokti. 

Zpracovatelé Management Planu rovněž děkují všem, kteří se svou aktivní spoluprací podíleli na 

vzniku I. fáze Management Planu. 
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A. 4.  Úvod  
 

4.1  Vize Management Planu  
 

 

Management Plan je dynamickým nástrojem pro zachování a péči o hodnoty, pro které je 

statek nominován či připravován k nominaci na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.
1
 

Neboť zápisem na Seznam světového dědictví je deklarován zájem o patřičnou ochranu 

nominovaného statku pro další generace lidské civilizace. Management Plan slouží jako plán 

nakládání se statkem, jeho řízení a odpovědnosti za chráněné hodnoty. Z dokumentu jsou patrné 

limity ochrany i jejich možných změn a jasný rámec, na jehož základě bude možné památku 

chránit. Nejsložitější částí procesu nominace je právě zajištění Management Planu, jakožto 

samostatné složky nominační dokumentace. Management Plan  není produktem, ale procesem,  

jehož by se měli aktivně zúčastnit všichni nositelé rozhodujících kompetencí v daném místě. 

Výsledkem Management Planu je vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k 

regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití památky Světového dědictví.  
 

Základním východiskem pro definování účelu Management Planu jsou Operační 

směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví.
2
 Tyto směrnice k povaze 

Management Planu uvádějí: „Každý statek navržený k zápisu na Seznam světového dědictví musí 

mít existující plán péče nebo nějaký jiný doložený správní systém, ve kterém musí být přesně 

uveden způsob, jímž má být mimořádná univerzální hodnota statku chráněna, pokud možno za 

použití mechanismu spoluúčasti“.  
 

Cílem Management Planu je tedy zaručit účinnou péči o statek navrhovaný k zápisu 

na Seznam světového dědictví. Účinný systém péče musí být koncipován podle druhu, 

charakteristických znaků a potřeb statku navrhovaného k zápisu a jeho kulturního a přírodního 

dědictví.
 3

 
 

Management Plan jako dokument pro řízení a odpovědnost za mimořádnou universální 

hodnotu světové památky obsahuje podle metodické instrukce Ministerstva kultury ČR cíle a 

nástroje, které jednoznačně pregnantně prokazují:  

- hlubokou znalost statku ze strany všech zainteresovaných subjektů,  

- analýzu existujících a chybějících nástrojů k péči o mimořádnou celosvětovou hodnotu 

statku, 

- oficiální a neoficiální plánovací cyklus, provádění dalšího sledování, hodnocení a reakce 

na negativní vlivy působící na statek,  

- účast partnerů a zainteresovaných subjektů,  

- přidělování nezbytných zdrojů,  

- posilování kapacit určených k péči o tento statek 

- srozumitelný popis fungování popsaného systému péče o statek  

Dokument slouží v přehledné formě uživatelům k účinné péči o nominovaný statek.
4
 

                                                 
1
 Pojmem statek se rozumí kulturní statek ve smyslu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 

2
 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention / Orientations devant guider la 

mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, v platném znění  
3
 Podle článků č. 108-110 Operačních směrnic. 

4
 Doporučená struktura  Management Planu – Plánu nakládání se statky zapsanými na Seznam světového dědictví, 

připravil Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury ČR 30. 3. 2011. Srov.: VLČKOVÁ Jitka – KUČOVÁ Věra, 

BENEŠ Michal: Metodické principy  přípravy nominací k zápisu  na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady 

uchování hodnot těchto statků, Praha 2011, s. 25-29. 
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Management Plan má především shrnout a vymezit krátkodobé i dlouhodobé akce 

(projekty), směřující k zajištění uchování mimořádné univerzální hodnoty historického jádra. 

Zároveň je jedním z podkladů  pro získávání  finančních prostředků na ochranu a uchování   

hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Management  Plan je koncipován jako otevřený  

dokument, který bude periodicky aktualizován  a doplňován za podpory kompetentních zástupců 

různých sfér. Bude tedy i nástrojem komunikace mezi veřejným, soukromým a neziskovým 

sektorem a  občany města. 
 

Tým zpracovatelů I. fáze projektu byl sestaven z členů české expertní skupiny pracující 

v Mezinárodní expertní skupině pro nominaci Významných lázní Evropy na Listinu světového 

dědictví.   
 

Management Plan  města Karlovy Vary je zpracováván ve  dvou  fázích  –  analytické a 

syntetické (návrhové). První fáze byla ukončena v závěru roku 2012, druhá bude zahájena dle 

postupu celkového nominačního procesu v rozmezí let 2013 -2014. I. fáze Management Planu 

dále obsahuje kromě popisu lokality a vymezení základního legislativního rámce, databázi a 

archiv existujících materiálů a rozborů, plánovacích, urbanistických, technických a statistických 

podkladů týkajících se nominovaného statku. Tým zpracovatelů I. fáze Management Planu by 

měl kontinuálně pokračovat i na zpracování  II. fáze  (s možností doplnění týmu podle potřeby). 

Postupně by měl být tento tým transformován na  Steering Group – budou oficiálně osloveny 

příslušné instituce, aby jmenovaly své zástupce do této skupiny. Management Plan ve své II. 

návrhové fázi bude připraven jako otevřený soubor aktivit s rámcovým časovým a finančním 

harmonogramem. Pořadí naplňování jednotlivých projektů bude přizpůsobeno možnostem 

čerpání z rozpočtu města Karlovy Vary, ze státního rozpočtu České republiky, dotací z 

evropských fondů, národních a regionálních grantových programů.  

 

Realizovaný Management Plan vychází ze Strategického plánu udržitelného rozvoje města 

Karlovy Vary (dále jen SPURM), kde jsou VIZE rozvoje města Karlovy Vary uvedeny jako: 
 

- světově významné lázeňské centrum 

- centrum cestovního ruchu 

- centrum konkurenceschopného a ekologicky šetrného průmyslu a služeb 

- příjemné město pro život 

- komunikující a dobře spravované město 

 

Vize naplňují PRIORITNÍ OSY, konkretizované STRATEGICKÝMI CÍLI: 
 

PO 1: Rozvoj lázeňství 

 1A: Rozvoj a propagace léčebných programů 

 1B: Rozvoj lázeňské infrastruktury 

 1C: Zajištění udržitelného rozvoje lázeňské zóny 

 1D: Rozvoj letiště Karlovy Vary 

 1E: Rozvoj nadregionálních služeb zdravotnictví 
 

PO 2: Rozvoj cestovního ruchu  

 2A: Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch (nelázeňský) 

 2B: Inovace a propagace v cestovním ruchu 

 2C: Využití historického potenciálu město pro cestovní ruch 
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PO 3: Rozvoj průmyslu a služeb 

 3A: Růst kvalifikovaného průmyslu 

 3B: Rozvoj drobného a středního podnikání 

 3C: Rozvoj dopravního systému města 

 3D: Rozvoj vzdělávacích zařízení a programů s regionální a nadregionálním zaměřením 

 3E: Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení 

 3F: Zajištění ekologické udržitelnosti průmyslového rozvoje  
 

PO 4: Růst kvality života 

 4A: Rozvoj infrastruktury pro zdravotnictví, kulturu a sport 

 4B: Rozvoj infrastruktury sociální péče 

 4C: Rozvoj systému MHD 

 4D: Rozvoj přírodních složek prostředí 

 4E: Rozvoj systému odpadového hospodářství 

 4F: Snižování energetické náročnosti provozu města 

 4G: Zlepšení bezpečnostní situace 
 

PO 5: Růst kvality správy města  

 5A: Rozvoj strategického řízení na bázi SPURM 

 5B: Rozvoj Zdravého města Karlovy Vary 

 5C: Rozvoj spolupráce s obcemi v zázemí Karlových Varů 

 5D: Rozvoj spolupráce s Karlovarským krajem 

 

Tvorba dokumentu Management Plan rozvíjí a detailně rozpracovává Priority vymezené 

Strategickým plánem. Z výše uvedeného vyplývá, že nominace města Karlovy Vary na Seznam 

kulturního dědictví  UNESCO koresponduje zejména s PO 1 a PO 2, konkrétně s cíli 1B, 1C, 

2A a 2C. 
 

Součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM) je tzv. katalog 

projektů, který však od roku 2008 nebyl aktualizován. Mezi tehdy definovanými projektovými 

záměry, které by mohly vztah k nominace města Karlovy Vary na Seznam kulturního dědictví  

UNESCO posílit, jsou: 
 

- 1.2 Ochrana lázeňské zóny před rozvoje nelázeňských aktivit 

- 1.5 Rekonstrukce Císařských lázní 

- 1.6 Modernizace Alžbětiných lázní 

- 1.7 Rekonstrukce Lázní III 

- 1.8 Rekonstrukce Mlýnské kolonády 

- 1.9 Využití proluky u Vřídla na stavbu lázeňského hotelu 

- 1.10 Program podpory výstavby nového lázeňského areálu Jih 

- 1.11 Obnova opěrných zdí v lázeňské zóně 

- 2.11 Program oprav a údržby památkových objektů na území K. Var 

 
 

Management Plan v souladu s dalšími doporučeními vymezenými Strategickým plánem 

nezahrnuje tedy pouze oblast památkové péče, ale zohledňuje široké spektrum dotčených 

subjektů z oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí, dopravy, ekonomiky, 

občanského sektoru  atd., jejichž činnost je bezprostředně vázána na konkrétní nominovaný 

statek  
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A. 5.  Fáze, cíle a úkoly Management Planu 

 

Popis fází realizace Management Planu, výčet hlavních dílů a úkolů, které vedou k jejich 

naplňování. Výčet a komentář souvislostí, které ovlivňují existenci památky v budoucnosti. 

 

5. 1 Dvě fáze Management Planu 
 

Management Plan vzniká ve dvou fázích. První fáze je analytická a přípravná (ukončená 

se závěrem roku 2012), jejím úkolem je souhrn dosavadních podkladů, koncepčních   

dokumentů, přehled legislativního rámce, dostupné literatury, naplánování systému práce 

pracovní skupiny zajišťující realizaci  Management Planu v dalších letech a sestavení přehledu 

projektů, které je třeba v nejbližší době realizovat. Rovněž musí být navržen systém práce s 

Management Planem a způsob, jakým bude respektován politickou reprezentací (Rada a 

Zastupitelstvo města). 

Druhá fáze  Management Planu  bude zahájena dle postupu nominačního procesu 

v rozmezí let 2013 -2014 a pokračovat bude dále jako systém řízení světové památky UNESCO. 

Je to  fáze syntetická a implementační (návrhová či prováděcí). V jejím rámci bude vytvořena 

pozice tzv. Site Managera památky (blíže k jeho činnosti a kompetencím v kapitole: Postup a 

způsob realizace Management  Planu) a zajištěny podmínky pro jeho efektivní činnost. Ve druhé 

fázi  Management Planu bude rovněž vytvořena tzv. Steering Group – pracovní terénní skupina, 

která bude sledovat dodržování zásad ochrany a rozvoje památky v souladu se všemi platnými 

právními dokumenty. Tato skupina bude zahrnovat stabilní tým poradců a tým externích 

konzultantů. Rovněž bude hlouběji rozpracován systém jejich činnosti a především obsah – 

naplňování projektů a priorit vymezených v I. fázi Management Planu. (blíže viz kapitola: 

Postup a způsob realizace Management Planu).
5
 

 
5. 2 Obecné cíle Management Planu – I. a II. fáze 
 

•   Doložit, že veškeré dílčí návrhy, rozhodování a akce, které se týkají historického dědictví 

Karlových Varů, budou přispívat k jeho ochraně, tzn. jsou a budou i nadále založeny na 

principech trvale udržitelného rozvoje. 

•     Doložit,   že  všichni  jednotlivci  a organizace, jejichž  činnost  ovlivňuje  historické dědictví 

Karlových Varů, musí  respektovat hodnoty místa a požadavky na jeho ochranu, obnovu a 

užívání. 

•  Doložit, že s ohledem na různorodost vlastnictví jednotlivých komponent historického  

dědictví Karlových Varů existují na místní, regionální a národní úrovni subjekty, které 

systematicky sledují, zajišťují, regulují a podporují péči o místní památky a funguje 

management historického dědictví.  

•   Zviditelňovat historické dědictví Karlových Varů jako živoucí a funkční soubor památek,  

který prosperuje na základě statutu městské památkové zóny (rezervace) a souvisejících 

oblastí  (památková zóna, ochranná pásma),  dvou národních kulturních památek, jako 

nominovaného statku Světového dědictví UNESCO.  

•    Udržovat a prohlubovat veřejné vědomí o hodnotách historického dědictví Karlových Varů – 

uvnitř (občané) i navenek lokality (návštěvníci).  
 

 

                                                 
5
 Úkoly Management Planu vycházejí především z koncepčních dokumentů: Management Plan pro historické 

centrum města Český Krumlov - 1. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy prosinec 2009; VLČKOVÁ Jitka – 

KUČOVÁ Věra, BENEŠ Michal: Metodické principy  přípravy nominací k zápisu  na Seznam světového dědictví 

UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků, Praha 2011 
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5. 3 Konkrétní cíle I. fáze Management Planu   
 

•     Popsat lokalitu – její historický vývoj, současný stav, demografickou a ekonomickou situaci 

a další relevantní jevy se vztahem k historickému dědictví 

•     Popsat konkrétní hodnoty historického dědictví, statku nominovaného na Seznam světového 

dědictví UNESCO 

•     Popsat  klíčové aktivity, opatření a rozvojové projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, 

památkové péči, osvětě, obnově a revitalizaci 

•     provést souhrn, charakteristiky vyhodnocení a utřídění relevantních strategických, územně 

plánovacích, koncepčních a operativních dokumentů, vytvoření archivu dokumentů  

•     Popsat platný legislativní rámec, vyhlášky a usnesení, které mají vztah k ochraně a funkcím 

lázeňského města Karlovy Vary 

•    Navrhnout systém práce s Management Planem a způsob, jakým bude respektován politickou 

reprezentací (Rada a Zastupitelstvo města), míra závaznosti výsledného dokumentu, vazba na 

ostatní dokumenty města, kdo s Management Planem bude pracovat nejintenzivněji 

 

5. 4  Konkrétní cíle II. etapy Management Planu  
 

•     Definovat strategie, formy, intenzity využívání, ochrany a managementu lokality, tzn. 

provést návrh řízení nominovaného statku 

•     Definovat II. etapu  Management Planu, jeho hlavní úkoly a oblasti činnosti, realizační tým,  

Site Manager, tým poradců (Steering Group), z jakých oblastí, jaký počet, jejich funkce v 

projektu, systém jejich práce, kontrola, výstupy, finanční a technický rámec. 

•     Iniciovat a zajistit koordinaci definovaných strategií a opatření  Management  Planu s 

platným Strategickým plánem udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM) i 

Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM). Vzhledem k časovým limitům programovému 

období EU, kdy již pro současné období 2007-2013 nebude možné předem vybrané projekty 

operačních programů aktualizovat, by se měla zohlednit koordinace Management Planu 

s přípravou nových integrovaných nástrojů v novém programovém rozpočtovém období 

2014-2020. Vedle integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) se uvažuje o tzv. integrovaných 

plánech rozvoje území (IPRÚ). Tímto aktem by měla být zajištěna závaznost plnění 

Management  Planu pro městskou samosprávu a bude tak zároveň získán nástroj pro jeho 

financování a provádění. 

 

5. 5  Hlavní úkoly Management Planu 
 

Hlavní úkoly Management Planu vyplývají z výše stanovených cílů a zahrnují obě jeho fáze 

(analytickou i syntetickou). Každý z uvedených úkolů by v rámci prováděcí II. fáze Management 

Planu  měl být v ideálním případě podpořen konkrétním projektem, který zajistí jeho realizaci: 

•     identifikovat kulturní a přírodní hodnoty i ekonomický potenciál území a identifikovat 

problémy spojené s uchováním tohoto potenciálu 

•    stanovit priority ochrany hodnot 

•    najít novou obecně přijatelnou filosofii pro využití, ochranu a udržitelný rozvoj památkového 

fondu města a zvýšit obecné povědomí a zájem o památky 

•     vytvořit rámec a mechanismus pro management území včetně rámce jejich financování 

•     vyvinout mechanismus k rozvinutí spolupráce a motivace subjektů 

•     iniciovat způsob a nástroje pro opětovné ztotožnění se občanů s kulturními a historickými  

       hodnotami místa 

•     vytvořit rámec pro vzdělávání, výzkum a monitoring v území 

•     připravit pravidla a principy integrovaného marketingu Statutárního města Karlovy Vary  
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A. 2. HEURISTICKÁ ČÁST 

 

 

A. 2. 1.  Vyhledání existující historické dokumentace, rešerše archivních 

materiálů 

 
O Karlových Varech se píše již více než pět set let. Ve smyslu písemnictví vlastivědného i 

odborného, balneologického, se jim věnovaly desítky autorů. K prvním důkladným monografiím 

českého lázeňství počítáme knihu loketského a později lipského lékaře Václava Payera (1488-

l537) Pojednání o Karlových Varech z roku 1522. V ní doporučil vedle koupelí i pití zřídelní 

vody. Dalšími horlivými propagátory pitné kúry se v Karlových Varech stali po roce l600 lékaři  

Michael Reudenius a Johann Stephan Strobelberger. Průkopníkem moderních léčebných metod 

karlovarské balneologie byl doktor David Becher (1725-1792), jemuž se přezdívalo Hippokrates 

Karlových Varů. Prosadil pití vody přímo u pramenů, dlouhé vycházky jako důležitou součást 

léčby jakož i  výrobu vřídelní soli a její vývoz. Stanovil optimální kombinaci pitné a koupelové 

kúry. Davidem Becherem koncipovaná karlovarská léčba byla v 19. století dále rozvinuta 

plejádou vynikajících lékařů, z nichž jmenujme Jeana de Carro(1770-1857), Rudolfa Mannla 

(1812-1863), Eduarda Hlawaczka, (1808-1879), Leopolda Flecklese a dále doktory Forstera, 

Rybu, Kronsera, Hochbergera, Cartellieriho, Ganse a Hertzku. Téměř každý praktikující 

karlovarský lázeňský lékař své odborné poznatky publikoval.  

V první třetině 19. století věnoval karlovarským pramenům mnoho pozornosti významný 

švédský chemik Jöns Jakob Berzelius, (1779-1848), který navštívil Čechy dvakrát v letech 1822 

a 1845, pokaždé jako lázeňský host  Karlových Varů, čímž přispěl k jejich celoevropské 

popularitě.  

  V souvislosti s modernizací lázeňských zařízení doznala dalšího rozpracování také teorie 

a praxe karlovarské balneologie. Přínosné studie k její problematice napsali místní lékaři dr. 

Leopold Fleckles, dr. Paul Cartellieri, dr. Edgar Gans, dr. Emerich Hertzka a dr. V. N. Kronser. 

Mezinárodně uznávaným specialistou na lázeňské léčení pracovních nemocí se stal karlovarský 

lékař doktor Leopold Fleckles. Jeho významnou vlastivědnou prací byl průvodce Karlsbad, seine 

Gesundbrunnen und Mineralbäder, vydaný v roce 1838 ve Stuttgartu. Významnou prací na poli 

dějepisném byl August Leopold Stöhr a jeho Denkwürdigkeiten königlichen Stad Kaiser 

Karlsbad z roku 1826 a Kaiser Carlsbad und dieses weltberühmten Gesunheitsortes 

Denkwürdigkeiten für Kurgäste, Nichtkurgäste und Karlsbader selbst z roku 1830. 

V souvislosti s dalekosáhlou modernizací lázeňských zařízení ve druhé půli 19. století 

doznala dalšího rozpracování také metodika karlovarské balneologie. Po roce 1865 byla 

medicínsky prokázána vysoká účinnost karlovarských vod a peloidů (rašeliny) při léčbě 

cukrovky, otylosti a nemocí z povolání. Koncem minulého století měla na karlovarské lázeňství 

největší vliv vídeňská balneologická škola. Ta zdůrazňovala vedle pitné léčby užívání minerální 

vody pro maximum jiných aplikací i mimo rámec obligátní pitné a koupelové kúry. Jedním 

z nejvýznamnějších balneologů, věnujícím se zdejším pramenům, byl dr. Josef Löschner. 

Významným dobovým pramenem se stal Festschrift zur 74. Versammlung deutscher 

Naturforscher und Ärzte, vydaným karlovarskou městskou radou v roce 1902. Dále je nutné 

upozornit na práci Heinricha Kische: Marienbad, Franzensbad, Töplitz-Schönau, Johannisbad, 

Liebwerda, Bilin, Gieshübl-Sauerbrunn, Krondorf, Neudorf. Prag, Haase 1902. Významnou 

odbornou práci zabývající se lázeňskou architekturou nad prameny, sepsal v roce 1917 Fischel 

Hartwig: Brunnentempel und Kollonaden in den böhmischen Bädern.  
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V meziválečném období karlovarští balneologové Buxbaum, Ritter, Simon, Hendrych a 

Stransky rozpracovali některé dílčí problémy lázeňské léčby. Na poli vlastivědném a historickém 

byli významnými badateli Viktor Karell, Karl Ludwig a Anton Gnirs, jehož zásadní práce 

Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad 

z roku 1933 vyšla až v roce 1996.  

Poválečnou teorii a praxi lázeňské léčby významně obohatily  práce Výzkumného ústavu 

balneologického, jenž působil v Karlových Varech téměř 40 let. Důležité poznatky přinesly po 

roce 1945 výzkumy a studie balneologů J. Joachima, K. Bureše, J. Bendy, A. Frieda, J. Hanycze, 

J. Kolominského, A. Weisse, J. Miesslera, V. Křížka, P. Šolce a jiných lékařských osobností. 

Důstojným pokračovatelem ve staleté balneologické tradici Karlových Varů se po roce 1960 stal 

Výzkumný ústav balneologický, působící  u Vřídla přes 30 let. Pracovala v něm dlouhá řada 

špičkových balneologů, kteří svými klinickými studiemi prohloubili teorii a praxi karlovarského 

lázeňství. Objevnou práci na poli uměnovědném sepsal Alois Kubíček: Architekt českých lázní, 

Umění 3, 1958, pojednávající o významném staviteli západočeských lázní, Josefu Eschovi. 

Významnou osobností zabývajícím se historií lázní a lázeňství byl Vladimír Křížek, jehož 

Obrazy z dějin lázeňství z roku 1987 byly vydány v roce 1990 i německy (Kulturgeschichte des 

Heilbades. Leipzig, Edition Leipzig). Významným balneologem, popularizujícím Karlovy Vary 

a karlovarské prameny byl Břetislav Vylita: Karlovarské prameny  včera a dnes. Plzeň, 

Západočeské nakladatelství 1984. 

Lázeňské architektuře se v bývalém Československu věnovala zejména docentka Marie 

Benešová, která po celou svou vědeckou a pedagogickou dráhu jako první zdůrazňovala význam 

lázeňského dědictví v celkovém spektru dějin architektury a neúnavně pracovala na jeho 

náležitém zhodnocení, zachování a ochraně. Její vědecká práce vzbudila zájem i v zahraničí, kdy 

byla přizvána k vypracování pasáží o českých lázních v rámci italského projektu Stile e struttura 

delle cita termali završeného dvoudílnou publikací stejného názvu v roce 1984, kde je velký 

prostor věnován i Karlovým Varům. 

Ve druhé polovině devadesátých let 20. století se objevily nové analýzy zpracovávající jak 

obecnou tematiku architektury druhé poloviny 19. století, tak i architekturu „zlatého věku“ v  

Karlových Varech, studie Dany  a Zdeňka Roubínkových Nejvýznamnější projevy historismu 

v architektuře Karlových Varů a Anny Zídkové Činnost ateliéru Fellner a Helmer v Karlových 

Varech, obě vydané Karlovarským muzeem roku 1996.  

 Literatury o našich lázních i samotných Karlových Varech nadále přibývalo. Soupis 

carlovarensií, písemnictví o Karlových Varech, připravil známý karlovarský historik Stanislav 

Burachovič. Výběrem můžeme jmenovat následující práce, které se zabývají architekturou, 

prameny či lázeňským prostředím Karlových Varů: 
 

Burachovič, Stanislav: Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví, K.Vary, 2000. 213 s. 

Odborná monografie o starých i nových knižních dílech, která z nejrůznějších hledisek 

pojednávají o Karlových Varech. Publikace přináší detailní přehled a kritické hodnocení všech 

hlavních knih a autorů karlovarského písemnictví od středověku do současnosti. Spis je doplněn 

četnými obrazovými přílohami a bibliografií knižních historicko-vlastivědných prací o 

Karlových Varech z let 1902-1999 
 

Velkou monografii o historii a topografii českomoravských lázní zpracovali Stanislav 

Burachovič a Stanislav Wieser: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů Čech, Moravy a Slezska, 

Praha, Libri 2001, 456 s.  

Publikace mapuje historii a současnost více než 800 lázní a léčivých pramenů českomoravského 

prostoru. Je ilustrována 500 dobovými i aktuálními barevnými a černobílými obrázky. Doplňují 

ji slovníčky odborných výrazů a slavných osobností českomoravské balneologie jakož i mapy a 

rejstříky lázní. Speciální kapitolu o minerálních vodách napsal karlovarský hydrogeolog RNDr. 

Tomáš Vylita. 
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Vylita, Břetislav - Klsák, Jiří - Burachovič, Stanislav – Dolina, Jaroslav: Karlovy Vary na 

přelomu tisíciletí, Karlovy Vary 2001 , 381 s. 

Reprezentativní publikace o Karlových Varech ve 4 kapitolách detailně informuje o 

karlovarských minerálních zřídlech, o archeologických nálezech na území města, o jeho dějinách 

a o přednostech lázeňské léčby. Odborné texty jsou psány čtivou a populární formou, takže 

oslovují široký okruh čtenářů. Kniha je bohatě ilustrována stovkami černobílých a barevných 

fotografií. 
 

Brtek, Josef - Burachovič, Stanislav - Vinklát, Pavel - Wieser, Stanislav: Album starých 

pohlednic – Západočeské lázně, Liberec, 2001.156 s. 

Skvostně vypravená publikace prezentuje nejkrásnější historické pohlednice lázní Karlovy Vary, 

Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov, Kynžvart a Konstantinovy Lázně včetně 

stručných textů o dějinách těchto slavných lázeňských míst. Úvodní stať knihy vypráví o zrodu, 

významu a specifičnosti západočeských lázeňských pohlednic 
 

Kroča, Květoslav: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1946 – 2001 – Kronika, Karlovy 

Vary, 2001 

Kniha je obšírnou kronikou 36 ročníků MFF s uveřejněním rejstříků k proběhlým filmových 

festivalů v historii Karlových Varů. 
 

O poznání historie lékařské vědy, balneologie a léčebného procesu v Karlových Varech se 

zasloužili Jana Boříková a Otakar Bořík. 

Boříková, Jana - Bořík, Otakar: Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech. Dobřichovice 

2004 

Boříková, Jana - Bořík, Otakar: Karel IV., zakladatel lázeňské slávy Karlových Varů, Sokolov 

2008 
 

V oblasti geologie, karlovarské thermy a balneotechniky, je významnou postavou Tomáš Vylita. 

Vylita, Tomáš (Rubín J., ed).: U pramenů živé vody (minerální vody v ČR), Praha 2006, 318 s. 

Vylita, Tomáš: Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží. In: Minerál 14/1 Praha 

2006, s. 1-10. 
 

Dějinám architektury, lázeňské architektuře a památkové ochraně staveb na Karlovarsku a 

v samotných Karlových Varech se věnuje Lubomír Zeman. 

Kuča, Karel - Zeman, Lubomír: Památky Karlovarského kraje. Karlovy Vary, 2006. 592 s.  

Výpravná obrazová publikace představující na téměř šesti stech stranách nejvýznamnější 

památky karlovarského regionu. Publikace obsahuje nejen fotky současného stavu těchto 

památek, ale také množství historických fotografií daných lokalit, mezi nimiž nechybí ani 

Karlovy Vary. 
 

Zeman, Lubomír: Karlovarský Westend. Vilová architektura v Karlových Varech. Karlovy Vary 

1998, 276 s. 

Zeman, Lubomír: Karlovy Vary, architektura baroka a klasicismu 1650-1850, Karlovy Vary 

2006, 130 s. 

Zeman, Lubomír: Klasicistní lázeňské domy v západočeských lázních. Sborník příspěvků 

konference Dějiny staveb, Plzeň 2007, s. 147-162 

Zeman, Lubomír – Kuča, Karel – Kučová, Věra: Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské 

lázně vybrané k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Karlovy Vary 

2008, 119 s. (Vydáno i v anglické mutaci West Bohemian Spa Triangle. Selected Spas of West 

Bohemia to be Nominated for Inscription on the World Heritage List). 
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Zeman, Lubomír: Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně v kontextu evropského 

lázeňského dědictví. (West Bohemian Spa Triangle. Spas of West Bohemia in the context of the 

European Spa Heritage), Karlovy Vary 2008, 139 s. 

Zeman, Lubomír: Císařské lázně v Karlových Varech, Karlovy Vary (Imperial Spa in Karlovy 

Vary) 2008, 60 s. 
 

Činnost slavného architektonického ateliéru Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera z Vídně 

v Karlových Varech shrnula ve své publikaci Anna Zídková: Fellner a Helmer v Karlových 

Varech, Karlovy Vary 1997 
 

Karlovarskou lázeňskou léčbou a její vývojem a logikou se zabýval MUDr. Pavel Šolc: 

Podrobný průvodce historií lázeňské léčby v Karlových Varech, včetně informací 

o nejznámějších karlovarských lékařích. Doplněno množstvím dobových obrázků a fotografií. 
 

Publikaci o fenoménu karlovarského lázeňského lékařství a zejména o jeho představitelích v 

dobách minulých i v současnosti - Karlovarští lázeňští lékaři připravila Eva Hanyková.  
 

Karlovy Vary A –Z, výběr událostí, návštěvníků, pamětihodností a zajímavostí z historie 

i současnosti města od Evy Hanykové a Petra Strnada. 
 

Dalšími stavbami a architekturou lázeňského města se zabývali: 

Bešťáková, Kamila - Gargula, Milan: Carlsbad - Karlovy Vary... místa známá i neznámá. 

Karlovy Vary 2005,117 s. 
 

Rund Michael: Po stopách Rudolfa Welse, Sokolov 2006, 115 s. 
 

Stanislav Burachovič: Příběh Grandhotelu Pupp, Karlovy Vary 2010,136 s. 

Výpravná publikace seznamuje s historií výstavby hotelu a o mnohdy složitém budování hotelu 

od baroka až po dnešek. Připomíná  osudy dynastie Puppů, jež v průběhu 200 let sehrála 

důležitou roli v dějinách karlovarské gastronomie a hoteliérství, zejména otce zakladatele 

Johanna Georga Puppa, jeho synů a vnuků ale i o žijících potomcích dynastie Puppů v Rakousku 

a Německu.  
 

Stanislav Burachovič, Jan Nedvěd: Karlovarské kalendárium 1325 – 2010. Stručné dějiny 

Karlových Varů v datech. Karlovy Vary 2011 

Publikace s bohatým mnohdy dosud nepublikovaným obrazovým materiálem přináší komplexní 

přehled hlavních karlovarských reálií od založení města až po současnost. Navazuje na letopisy 

zasloužilých místních kronikářů Lenharta, Loewa a Doroschkina. Kniha věnuje mnoho 

pozornosti regionálním osobnostem a také významným hostům Karlových Varů. Cenné je 

zachycení novodobých dějin od roku 1945 až do roku 2010. Obrazová příloha čítá na 150 čb 

fotografií. 
 

kolektiv autorů: 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji, Karlovy Vary 2011, 90 s. 

Publikace byla vydána v rámci stejnojmenného výstavního projektu. Přehledně shrnuje sto let 

vývoje archeologického bádání s ohledem na regionální specifika a prezentuje dvacet devět 

nejvýznamnějších lokalit, ve kterých se v průběhu století konaly archeologické výzkumy. První 

výzkumy, prováděné zejména německými archeology, jsou uvedeny do roku 1945. Druhou část 

prezentuje výzkum do roku 1971 a poslední se věnuje období od roku 1972 po současný stav, 

kde ukazuje nedávné nebo stávající badatele a jejich výzkumy. Přehledná je i mapa kraje 

s umístěním popisovaných lokalit, z nichž některé se dotýkají samotných Karlových Varů. Kniha 

obsahuje množství obrazového materiálu mnohdy dosud nepublikovaného.  
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Mezi cizojazyčnými publikacemi vydanými v zahraničí lze zmínit alespoň tři následující: 
 

Canz, Sigrid: Grosse Welt reist ins Bad 1800 – 1914. Baden bei Wien –Badgastein - Bad Ischl – 

Franzensbad – Karlsbad – Marienbad - Teplitz (kat. výst.), Passau 1980 

Canz, Sigrid: Die böhmischen Bäder. Bilder aus dem Biedermeier. Dortmund, Harenberg 1982. 

238 s.  

Fendl, Elisabeth-Segl, Maria-Luise: Karlsbad-Marienbad-Franzensbad. Das Egerländer 

Bäderdreieck von Weltruf. Marktredwitz, Egerland Museum 1991. 52 s.  

 
V letech 2006-2008 (2009) zpracovával Národní památkový ústav velký vědecko-výzkumný 

projekt Lázně a lázeňství v České republice v kontextu světového vývoje lázeňství (Lubomír 

Zeman a kolektiv) financovaný Grantovou agenturou ČR.  
 

Lázeňská místa v České republice byla podrobena analýzám jak z pohledu dějin architektury, tak 

i z pohledu vývoje jímání termálních zdrojů, jejich léčebného i nemedicínského využití či 

způsobům podávání jednotlivých léčebných kúr. Projekt byl založen jak na studiu archivních 

pramenů, tak i na terénním průzkumu vybraných lokalit. Důkladná heuristika na základě studia 

archivních a plánových podkladů, vedut, soudobé literatury, odborné literatury, byla zaměřena 

zejména na vývoj podoby a vnitřní dispozice, datace a autorizace jednotlivých specifických 

lázeňských staveb. Tyto podklady byly po předchozí pramenné kritice podrobeny všestranné 

typologicko-chronologické, srovnávací a prostorové analýze zevrubným terénním průzkumem. 

Pro zajištění srovnávacích podkladů nejvýznamnějších evropských lázeňských středisek, 

z hlediska historického a typologického vývoje, byla navázána spolupráce se zahraničními 

odborníky a institucemi, zabývajícími se danou problematikou. Projekt se stal krystalizačním 

bodem kooperace a spolupráce se zahraničními pracovišti zaměřujícími se na výzkum 

historického lázeňského dědictví a jeho ochranu. Podařilo se uskutečnit a do budoucna otevřít 

širší mezinárodní spolupráci.  

Na základě shromážděných poznatků z výzkumu byla zpracována komparace našich 

nejvýznamnějších lázeňských měst s nejvýznamnějšími lázeňskými městy západní a střední 

Evropy. Poznatky srovnávacího výzkumu tak přispěly k novému pohledu na stavební                   

a architektonickou tvorbu v českých zemích s jejich zapojením do evropského a celosvětového 

kontextu. 
 

Závěry této analýzy ukazují, že lázeňská města Západočeského lázeňského trojúhelníku 

patří mezi unikátní světové architektonické a urbanistické dědictví lidské civilizace a povzbudily 

iniciativy usilující o zápis Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví 

UNESCO. 
 

Na základě provedených rozborů v rámci výzkumného úkolu Lázně a lázeňství v České 

republice v kontextu světového vývoje lázeňství (Lubomír Zeman a kolektiv, 2006–2009) i 

dokončené Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji (Karel Kuča – Lubomír Zeman: 

Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji, Karlovy Vary 

2006) byl v roce 2006 zpracován Návrh na zařazení částí historických center měst Karlovy Vary, 

Mariánské Lázně a Františkovy Lázně do národního potenciálu pro budoucí nominace pro zápis 

na Seznam světového dědictví UNESCO, tedy do tzv. Indikativního seznamu České republiky. 

Pro všechna tři města bylo provedeno podrobné památkové vyhodnocení zástavby podle odborné 

metodiky. 

Zároveň s vyhodnocením analýzy světového lázeňského dědictví byla vytipována 

jednotlivá lázeňská centra, soubory lázeňských staveb i jednotlivé významné lázeňské objekty, 

k možnému návrhu na  Seznam světového dědictví UNESCO.  
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Základní východiska dalšího postupu byla uveřejněna ve dvou publikacích vydaných v roce 

2008 Karlovarským krajem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem: Lubomír Zeman - 

Karel Kuča - Věra Kučová: Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně vybrané k 

nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO (West Bohemian Spa Triangle. 

Selected Spas of West Bohemia to be Nominated for Inscription on the World Heritage List) a 

Lubomír Zeman: Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně  v kontextu evropského 

lázeňského dědictví (West Bohemian Spa Triangle. Spas of West Bohemia in context of European 

Bath Heritage). Základní principy a podmínky zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO 

byly širší veřejnosti v České republice představena na Lázeňské konferenci v Karlových Varech 

ve dnech 8.-9. října 2009. Zde se již za účasti odborníků několika zemí diskutovalo o 

vzájemných vazbách nejvýznamnějších lázeňských měst západní a střední Evropy.  
 

Na jednání z roku 2009 navázala mezinárodní konference „Evropská lázeňská města a 

mondénní lázně v 19. století“, kterou ve dnech 25. – 27. listopadu 2010 uspořádalo město Baden-

Baden.
6
 Diskuse evropských odborníků byla již podrobněji zaměřena na jednotlivé aspekty 

možné nadnárodní spolupráce. V rámci konference byla vydána komparativní studie Andrease 

Förderera: Europäische Kurstädte und Modebäder des 19. Jahrhunderts (European Health 

Resorts and Fashionable Spas of the 19 th  Century), Baden-Baden 2010, která se zaměřila 

zejména na zdůraznění společenského významu lázní v 19. století. Ze samotné konference byl 

vydán konferenční sborník  
 

S ohledem na význam lázeňství v kulturním dědictví mnoha zemí a zvýšený zájem řady 

lázeňských měst o prestižní status „světového dědictví“ jsou nezbytné vzájemné expertní 

konzultace. Karlovarský kraj jako nositel myšlenky nominace Západočeského lázeňského 

trojúhelníku spolu s Národním památkovým ústavem jako odbornou organizací metodicky 

koordinující nominace kulturních statků v České republice proto uspořádal ve dnech 19.-21. 

května 2011 v Karlových Varech diskusní Kulatý stůl předních evropských odborníků, kde se 

důležité aspekty společné nadnárodní nominace dále konzultovaly. Soubor dokumentů a závěry 

z diskuse byly vydány ve sborníku Potencionální série významných lázní Evropy k zápisu na 

Seznam světového dědictví UNESCO. Mezinárodní konzultační kulatý stůl odborníků 

pro srovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského 

trojúhelníku a významných lázeňských měst v Evropě (ed. Lubomír Zeman, Martin Pospíšil), 

Karlovy Vary 2011.  
 

Z dosavadních prací a konzultací je zřejmé, že skupina lázeňských měst připadajících 

v úvahu k zařazení do nadnárodní sériové nominace by měla být seskupena tématicky. Základní 

premisou při tom je, že každá lokalita potenciální série musí být výjimečná a musí splňovat 

obecná kriteria určená mezivládním Výborem světového dědictví. Statky  vybrané  k zápisu  na  

Seznam  světového  dědictví  jsou zapisovány  na  základě  takových  jejich  vlastností  a  

charakteristik,  o nichž bylo  prokázáno,  že mají vynikající univerzální hodnotu. 

 

Ve dnech 26. až 27. května 2011 byla v Karlových Varech ustanovena Mezinárodní 

expertní skupina pro transnacionální sériovou nominaci „Great Spas of Europe” na listinu 

světového kulturního dědictví, která připravuje postup pro úspěšnou nominaci všech 

významných lázní Evropy a kde představuje funkci lídra město Karlovy Vary. 

 

 

 

                                                 
6
 Internationale Fachtagung   Europäische Kurstädte und Modebäder des 19. Jahrhunderts, Baden-Baden, 25. – 27. 

November 2010. 

 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

24 

 

A. 2. 2  Analýza tištěných a elektronických prezentačních materiálů  
 

 

Rovněž drobnější popularizační publikace, brožury a materiály, zabývající se Karlovými Vary a 

jejich lázeňským prostředím je v poslední době nepřeberný počet. Základní přehled literatury o 

Karlových Varech a Karlovarsku připravila Taťána Pačísková: Výběrová bibliografie 

historiografické literatury Karlovarska z let 1990 - 1996. Historický sborník Karlovarska 1997, 

5, s. 199 - 230. 

Mezi nejzajímavějšími v různých oborových tématech lze zmínit následující: 
 

Klsák, Jiří - Hereit, Petr: Votivní předměty od sv. Linharta. Historický sborník Karlovarska 1994, 

2, s. 31 - 45. 

Fiala, Jaroslav: Staré cesty a silnice na Karlovarsku. Karlovy Vary Historický sborník 

Karlovarska 1996, 4, s. 5 - 27. 

Fiala, Jaroslav: Karlovarské městské lesy v 17. a 18. století. Historický sborník Karlovarska 

1994, 2, s. 221 - 247. 
 

Burachovič Stanislav: Karlovy Vary - setkání dvou věků 

Brožura vydavatelství Promenáda provede čtenáře Karlovými Vary a nabídne zajímavá srovnání 

vzhledu jejich ulic. Album starých a nových pohledů na krásné lázeňské město. 
 

Staré pohlednice Karlových Varů a starou dobu lázeňského města představuje ve svých knihách 

a kalendářích Jiří Böhm, který vydal 10 publikací a 20 kalendářů – Karlovy Vary – Karlsbad na 

starých pohlednicích. V publikaci Karlovarská povodeň v roce 1890 se věnoval tragické 

povodni, při které zahynul starosta města Eduard Knoll. Spolu s karlovarským badatelem a 

ochráncem památek Vladimírem Dleskem zpracovali jedinečnou publikaci Stará Louka, 

pojednávající o vzniku a vývoji nejvýznamnější karlovarské promenády.  

Böhm Jiří:  Karlovarská doprava v minulosti  

 

Kolektiv: Karlovy Vary – město lázní a pramenů, Karlovy Vary 2007 

 

Lukáš Hanzl: Archeologie minerálních pramenů. http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ 

Popularizační esej k problematice stáří a vývoje minerálních pramenů na Karlovarsku. Pramenné 

jímky minerálních pramenů s nejbližším okolím sice nejsou početné a ani rozsáhlé archeologické 

objekty, ale jejich význam mnohdy přesahující rámec komunity z nich činí památky velkého 

významu. Dnes již zcela objektivně můžeme počátky budování pramenných jímek minerálních 

pramenů na Karlovarsku bezpečně posunout na přelom 13. a 14. století s premisou kontinuálního 

vývoje u většiny těchto objektů 
 

Vladislav Podracký a Lukáš Svoboda: Green Story – Jedenáct příběhů z historie českého golfu. 

Plzeň 2008, 190 s. 

Kniha Green Story vznikla jako průvodní publikace stejnojmenné výstavy, která byla připravena 

Krajským muzeum Karlovarského kraje, Muzeem Karlovy Vary ve spolupráci se  Sdružením 

dětí a mládeže Horní Slavkov a Golfmuseum Regensburg. Kniha přibližuje vývoj golfových 

hřišť v Karlovarském kraji, a to od historických počátků do současnosti. Právě u tří světových 

lázeňských měst jako byly Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně se začala 

budovat první veřejná hřiště, na kterých probíhaly i prestižní mezinárodní turnaje. V knize jsou 

prezentována tato nejstarší hřiště formou jejich vlastního příběhu, který se autorům podařilo 

získat prostřednictvím archivních dokumentů, novinových článků, dobových publikací a 

svědectvím žijících pamětníků. 
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Stanislav Burachovič: Lexikon osobností Karlovarska. Karlovy Vary 2009 

Dílo poskytuje informace o padesáti osobnostech nejrůznějších profesí.Je orientováno převážně 

na ty, jež zanechaly výraznou tvůrčí stopu v dějinách, vlastivědě, medicíně, hudbě, literatuře a v 

kulturním životě Karlových Varů a okolí. Vybrány jsou pouze osobnosti nežijící,  některé dnes i 

zcela zapomenuté. Najdeme zde biografii například dr. Davida Bechera, Jeana de Carro, 

Vladislava Jáchymovského, Augusta von Lützow, Heinricha Mattoniho, Ludwiga Mosera, Karla 

Nejdla či rodinné dynastie Puppů. Knihu doplňuje řada fotografií, 150 stran. Lexikon je jakýmsi 

doplňkem a protějškem publikace Stanislava Burachoviče Slavní návštěvníci Karlových Varů z 

roku 2007. 
 

Med. Dr. David Becher, Hippokrates Karlových Varů, Karlovy Vary 2010 

Sborník přednášek z balneologické konference v Karlových Varech jež se uskutečnila 21.října 

2010. Statě jsou věnovány vzpomínce na slovutného karlovarského lékaře dr.D.Bechera, jež se v 

době baroka zasloužil o zásadní modernizaci karlovarské balneologie a jehož léčebné principy 

jsou uplatňovány dodnes. Další statě pojednávají o nejaktuálnějších trendech moderní klinické 

balneologie, o níž má veřejnost jen minimální povědomost. Publikace je doplněna řadou 

dobových kreseb a ikonografického materiálu. 

 

Z drobnějších studií a článků zaobírajících se tématikou Karlových Varů je nutné upozornit na 

následující: 
 

Augustin, Milan: Počátky karlovarských oplatek. Historický sborník Karlovarska 1996, 4, s.160- 

172. 

Augustin, Milan: Sionistické kongresy v Karlových Varech. Historický sborník Karlovarska 

1997, 5, s. 186 - 198. 

Bořík, Otakar - Boříková, Jana: Pohled do minulosti karlovarské farmacie. Historický sborník 

Karlovarska 1997, 5, s. 51 - 63. 

Brosche, Wilfried: Stržení Vřídelní kolonády v roce 1939 a pokus o nové architektonické 

uspořádání kolem Vřídla. Historický sborník Karlovarska 1994, 2, s. 271 - 294. 

Burachovič, Stanislav: Karlovarský knihtiskař Franz č. Franieck. Historický sborník 

Karlovarska 1995, 3, s. 181 - 203. 

Pačíska, Petr - Pačísková, Taťána: Stavba odborné školy pro porcelánový průmysl v Karlových 

Varech - Rybářích. Historický sborník Karlovarska 1996, 4, s. 197 - 220. 

Schönbach, Rudolf: Karlovy Vary na jaře 1938. Historický sborník Karlovarska 1995, 3, s. 241 - 

252. 

Schönbach, Rudolf: Nálety na Karlovy Vary v roce 1944 a 1945. Historický sborník Karlovarska 

1993, 1, s. 145 - 175. 

Schönbach, Rudolf: Vzestup a pád židovské obce v Karlových Varech. Historický sborník 

Karlovarska 1996, 4, s. 221 - 231. 

Weigert, Ludwig J.: Karlovarský vřídlovec a jeho zpracování. Historický sborník Karlovarska 

1995, 3, s. 147 - 167. 

Zeman, Lubomír - Dlesk, Vladimír: Objekty hrázděné konstrukce v Karlových Varech. 

Historický sborník Karlovarska 1996, 4, s. 121 - 140. 

Zeman, Lubomír - Burachovič, Stanislav: Hostinec Malé Versailles v Karlových Varech. 

Historický sborník Karlovarska 1997, 5, s. 99 - 115. 

Zeman, Lubomír: The Spas and Balneology in the Czech Republic in the context of the World 

Balneology Development. In: Thermae Europea 1/2008, s. 101 – 104 

Zeman Lubomír– Jan Prudík: Císařské lázně v Karlových Varech. Karlovy Vary 2008, 60 s. 

ISBN: 978-80-87104-37-8 /  Imperial Spa in Karlovy Vary, Karlovy Vary 2008  

Zeman, Lubomír: Kolonády v západočeských lázních. In: Sborník Krajského muzea 

Karlovarského kraje 16/2008, Cheb 2008, s. 159-190 
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Zeman, Lubomír: Pavilónky nad prameny v západočeských lázních. In: Sborník muzea 

Karlovarského kraje 17/2009, Cheb 2009, s. 135-164 

Zeman, Lubomír: Lázeňské záchodky. In: Svorník 7/2009, s. 121-130. 

Zeman, Lubomír: Velké lázeňské domy typu „Kurhaus“ v západočeských lázních. In: Dějiny 

staveb 2009 

Zeman, Lubomír: The World of colonnades. West Bohemian Spa Triangle. In: WORLG 

HERITAGE UNESCO 54/2009, s. 62-63. 

Zeman, Lubomír: Historismy v lázeňském prostředí.  In: Svorník 8/2010 

Zeman, Lubomír: Vila Becher v Karlových Varech, Karlovy Vary 2011, ISBN: 978-80-87104-

76-7 
 

 

Každoročně pořádá Klub přátel Karlových Varů poslední listopadovou neděli HISTORICKÝ 

SEMINÁŘ KARLA NEJDLA. V roce 2012 se pořádal již 22. ročník.  
 

Burachovič, S.: MUDr. Rudolf Mannl – karlovarská osobnost, II. Historický seminář Karla 

Nejdla, Karlovy Vary 1993, s.19-22 

Burachovič, S.: Glosa k historii Střeleckého mlýna a Meczeryho výšiny, XV. Historický seminář 

Karla Nejdla, Karlovy Vary 2006, s. 55-56  

Fiala, J.: Dirigent Josef Bartl a hudební život Karlových Varů po druhé světové válce, XV. 

Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2006, 17-21 

Fiala, J.: Smetanova hudba a jeho pomník v Karlových Varech, XV. Historický seminář Karla 

Nejdla, Karlovy Vary 2006, 41-46 

Fiedlerová, A.: Velikáni na smetišti, IX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2000, 

19-20 

Hanyková, E.: Josef Waldert, městský stavitel Karlových Varů, XIX. Historický seminář Karla 

Nejdla, Karlovy Vary 2010, 11-15 

Jásek, J.: Minulost a současnost kostela sv. Urbana v Rybářích, XIV. Historický seminář Karla 

Nejdla, Karlovy Vary 2005, 26-29 

Jásek, J.: Kostel sv. Ondřeje v Karlových Varech, XV. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy 

Vary 2006, 71-73 

Jásek, J.: Barokní stavitelé Dientzenhoferové, XIX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy 

Vary 2010, 92-97 

Klsák, J.- Zeman, L.: Stará radnice v Karlových Varech, Historický sborník Karlovarska VIII, 

Karlovy Vary 2000, 49-59 

Mergl, J.: Skleněný palác v Karlových Varech, IX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy 

Vary 2000, 46-48 

Němec, V.: Poznámky k historii pomníku Bedřicha Smetany v Karlových Varech, XV. Historický 

seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2006, 83-85 

Schönbach, R.: Z Karlových Varů do Eisenstadtu (Odysea pomníku císaře Františka Josefa I.),  

Historický sborník Karlovarska VI, Karlovy Vary 1998, 120-137 

Slabotínský, R.: Osudy karlovarských soch a pamětních desek po roce 1945 aneb Radikální 

očista lázeňského města v oblasti hmotných uměleckých památek, XV. Historický seminář 

Karla Nejdla, Karlovy Vary 2006, 77-82 

Šrek, R.: Karlovarská architektura v letech 1788-1826, XV. Historický seminář Karla Nejdla, 

Karlovy Vary 2006, 22-28 

Zeman, L.: Nové poznatky o barokní architektuře Karlových Varů - IX. historický seminář Karla 

Nejdla 1999, sborník příspěvků, Karlovy Vary 1999, s.52-54.  

Zeman, L.: Památková péče na Karlovarsku na konci tisíciletí- X. historický seminář Karla 

Nejdla 2000, sborník příspěvků, Karlovy Vary 2001, s.67-71. 

Zeman, L.: Architektura klasicismu v Karlových Varech. XII. historický seminář Karla Nejdla 

2002, sborník příspěvků, Karlovy Vary 2003, s. 60-63. 
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A. 2. 3.   Vyhodnocení dokumentace z hlediska její aktuálnosti, tématických 

expozic v místě popř. zadání aktualizace 

 

 

Přes velké množství publikací a studií je ovšem výzkum lázeňské architektury na začátku 

vážného umělecko-historického bádání, které bude nutné zacílit jak na studium pramenů domácí 

provenience, tak i v komparaci s evropskými a světovými badatelskými centry. V oblasti 

odborného výzkumu jsme oproti badatelským centrům v Německu, Francii či Itálii výrazně 

pozadu. V České republice stojíme prozatím na samém počátku odborné badatelské práce. 

Z tohoto hlediska je ovšem nutné konstatovat, že je tato skutečnost způsobena především 

nedostatečnou podporou vědecké odborné činnosti. Vydání ryze odborné monografie je oproti 

beletrizující literatuře či obrazovým publikacím o mnoho těžší. K rozvoji vědecko-výzkumné 

práce nepřispělo ani zrušení Výzkumného ústavu balneologického v Karlových Varech a 

Mariánských Lázních. Na tradice původního Výzkumného ústavu balneologického by měl 

navázat nově zřízený Ústav lázeňské medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

otevřený v Mariánských Lázních. Vědecko-výzkumné pracoviště bylo zřízeno i v Lázních 

Mšené, s cílem věnovat náležitou péči objektivizaci léčebných procesů a využít aktuálních 

vědeckých poznatků v medicíně a lázeňství. V roce 2012 byl znovu otevřen Balneologický 

institut v Karlových Varech, jako obecně prospěšná společnost se sídlem I. P. Pavlova 891/7, 

Karlovy Vary. 
 

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí léčebného procesu je také stavební podoba a 

urbanistické utváření lázeňského prostoru, je nezbytné rozšířit vědecko-výzkumnou práci i do 

oblastí lázeňského prostředí a lázeňské architektury. Pro potřebné zvýšení marketingu a 

propagace českého lázeňství, který zatím zajišťuje zejména CzechTourism, je nezbytné 

pokračovat v započatých průzkumech lázeňského prostředí a lázeňské architektury. Jako vhodná 

se jeví kooperace všech pracovišť zabývajících se lázeňstvím a kulturním dědictvím lázeňských 

míst, od Ústavu lázeňské medicíny až po Národní památkový ústav, se zapojením 

zainteresovaných lázeňských společností i soukromých subjektů, včetně rozvíjení přeshraniční 

spolupráce. Hlavním cílem vědeckovýzkumné práce by měla být  spolupráce ve výzkumu, 

vzdělávání a dalších prospěšných aktivitách v mezioborové oblasti medicínské i kulturně 

společenské. Výzkum by měl zahrnovat vedle zmíněné problematiky také oblast přírodních věd a 

historie, zejména vývoje lázeňství daného území a jednotlivých lázeňských staveb. 
 

Rovněž současná expozice v Muzeu Karlovy Vary je svým pojetím již značně zastaralá. 

V rámci nové zkvalitňování nabízených služeb v rámci vzdělávání i turistického ruchu ji bude 

nutné aktualizovat a modernizovat. Nabízí se při tom možnost vytvoření moderní interaktivní 

expozice, do které by byli návštěvníci vtažení a aktivně by se zapojili do prohlídky.  
 

V podobném duchu se předpokládá vytvoření expozice dějin lázeňství v Císařských 

lázních. V objektu, který je sám sebou učebnicovou památkou dějin lázeňství, by mělo vzniknout 

přímo Muzeum lázeňství, které by prezentovalo celý dějinný vývoj lázeňství a s tím i lázeňské 

architektury v celoevropském a celosvětovém rámci, v němž hraje české lázeňství, západočeské 

lázně a zejména Karlovy Vary velmi důležitou úlohu. Současně by zde mělo vzniknout i 

samostatné badatelské pracoviště s dokumentačním střediskem lázeňské architektury. 
 

Další odborný výzkum by měl přispět nejenom k prezentaci našich významných 

lázeňských míst, ale i k  racionální ochraně lázeňského prostředí. Neboť ten, kdo pozná pravou 

hodnotu věcí, je již neničí. Je naším společným cílem toto naše, potažmo evropské kulturní 

dědictví chránit, stále hlouběji poznávat a uchovávat.  
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B. 1.  IDENTIFIKACE STATKU   
 
1. 1.   Stát   
 Česká republika 

 

1. 2.  Země, oblast, region   
Karlovarský kraj, Čechy (historická země), okres Karlovy Vary, obvod obecního úřadu         

s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu Karlovy Vary, obec Karlovy Vary 

 

1. 3.  Název památky  
 Západočeský lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské 

Lázně); tento Management Plan se týká Karlových Varů 

 

1. 4.  Geografické souřadnice  
 

Významový střed statku (Tržiště):  

GPS latitude: 50.223002148819, GPS longitude: 12.882759087363 

GPS formát: 50°13'22.794"N; 12°52'57.93"E 
 

Nejsevernější bod: 

GPS latitude: 50.231617617364, GPS longitude: 12.873447333294 

GPS formát: 50°13'53.826"N; 12°52'24.42"E 
 

Nejzápadnější bod: 

GPS latitude: 50.219197726523, GPS longitude: 12.861253114409 

GPS formát: 50°13'9.12"N; 12°51'40.5"E 
 

Nejjižnější bod: 

GPS latitude: 50.212644699451, GPS longitude: 12.890500544497 

GPS formát: 50°12'45.504"N; 12°53'25.794"E 
 

Nejvýchodnější bod: 

GPS latitude: 50.228434597503, GPS longitude: 12.900441356931 

GPS formát: 50°13'42.348"N; 12°54'1.578"E 

 

1. 5. Plocha území památky navrhované k zápisu na Seznam světového 

dědictví UNESCO a navrhované nárazníkové zóny 
 

Plošná památková ochrana města Karlových Varů existuje na základě zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči. Městská památková zóna Karlovy Vary byla vyhlášena v roce 1992 

Vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. 

Památková zóna Karlovy Vary se v dosavadním vymezení skládala ze dvou urbanisticky i 

funkčně rozdílných částí. Jde o vlastní lázeňskou část podél říčky Teplé včetně vilové čtvrti 

Westend a dále o novodobé správní a komerční centrum města na severu MPZ. Celé území MPZ 

vykazuje integritu jak urbanistickou, tak architektonickou. Vymezení chráněného území však 

není optimální, a to po převážné části obvodu. Na základě památkového vyhodnocení a 

odborných revizí, prováděných v letech 2006–2011 ing. arch. Karlem Kučou a Mgr. Lubomírem 

Zemanem byl v lednu 2012 předložen Ministerstvu kultury návrh Národního památkového 

ústavu na nové vymezení památkové zóny.  
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Na východě jde o zastavěné území mezi dosavadní hranicí (ulice Na Vyhlídce a Pražská 

silnice) a okrajem lesoparků, tedy po východní straně ulice. Provedené památkové vyhodnocení 

prokázalo, že zástavba po východní straně ulice vykazuje stejnou (resp. i vyšší) památkovou 

hodnotu jako zástavba po její západní straně (v památkové zóně). Architektonicky cenné objekty 

se nacházejí i v nevelké obytné čtvrti kolem Tyršovy ulice, ač zde byly některé objekty 

přestavěny či doplněny novostavbami. Velmi závažným důvodem pro začlenění celého tohoto 

území je skutečnost, že se zásadně pohledově uplatňuje ve všech ikonických panoramatických 

pohledech ze západní strany karlovarského údolí. K začlenění do chráněného území bylo 

navrženo i přilehlé pásmo lesoparků kolem Tří křížů a Ottovy výšiny, které tvoří nedílnou 

součást historického funkčního organismu lázeňského území a neodmyslitelný krajinný rámec. 

Na odvrácené straně Ottovy výšiny jde dále o městský a židovský hřbitov (chráněné jako 

kulturní památka). Důvodem je jak jejich umělecká hodnota, tak nedílné spojení s celým 

kulturním a historickým millieu lázeňského města. 

Na západě se sice část navazujících lesoparků již v chráněném území nalézá, i zde se však 

navrhuje rozšíření, které zahrnuje významné objekty rozhledny Diana, Chopinovy chaty a Ecce 

Homo, Findlaterova altánu či vyhlídky Karla IV., stejně jako lesopark mezi Křižíkovou ulicí a 

Tuhnicemi. 

Na severozápadě prochází stávající hranice památkové zóny Jízdárenskou ulicí, takže 

urbanisticky nelogicky rozděluje ucelenou strukturu bloků činžovních domů na pomezí 

Karlových Varů a Tuhnic. Navržená změna zahrnuje jednak doplnění zbývajících památkově 

hodnotných bloků činžovních domů včetně objektu Střelnice, jednak zahrnutí celé tuhnické 

vilové čtvrtě s přilehlými bytovými domy z období 2. světové války. Tato čtvrť je urbanisticky i 

architektonicky zcela intaktní a velmi kvalitní, vytvořená převážně podle návrhů předních, 

v Karlových Varech činných architektů. 

Na severovýchodě je navrženo přidání pruhu území mezi Vítěznou ulicí a nemocnicí. 

Jihovýchodní strana Vítězné ulice s převážně velmi kvalitní historizující a secesní činžovní 

zástavbou velkoměstského charakteru tvoří nedílnou urbanistickou součást celého urbanistického 

útvaru Čertova ostrova. Drobná zástavba podél Ondříčkovy ulice ji vhodně hmotově doplňuje.  

Urbanisticky i architektonicky velmi kvalitním a intaktním územím je rovněž vilová čtvrť 

na pomezí Karlových Varů a Drahovic, jižně od nemocnice a východně nad Bezručovou ulicí, 

s centrem na Palackého náměstí. Dominují zde stavby z 1. třetiny 20. století, od secese přes 

tradicionální tvorbu 20. let až po vynikající a v rámci města téměř ojedinělý příklad 

funkcionalistické architektury. Celek doplnily v 50. letech 20. století tradicionálně chápané 

bytové domy. K rozšíření se navrhuje střední a západní část čtvrti, až po ulici 5. května (obě 

strany). Východní část čtvrti je od 70. let 20. století i v současnosti rozrušována nevhodnými 

novostavbami, proto se k zahrnutí do chráněného území nenavrhuje. 

 

 

Jako další krok zpracoval Národní památkový ústav na základě návrhu ing. arch. Karla 

Kuči v prosinci 2012 návrh na prohlášení části území městské památkové zóny za památkovou 

rezervaci. Památková rezervace by měla zahrnout celou lázeňskou část města v údolí Teplé. 

Památková zóna (Karlovy Vary – Tuhnice – Drahovice) se omezí na obchodně-administrativní a 

rezidenční části města. 
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Pro zápis na Seznam světového dědictví se jako jádrové území světové památky 

navrhuje celé území budoucí městské památkové rezervace Karlovy Vary (a v jejím rámci i celé 

vnitřní lázeňské území a 1. ochranné pásmo lázeňských minerálních zdrojů). 

 

Nárazníková zóna světové památky bude tvořena kombinací následujících území: 

• vnější lázeňské území (celé) 

• památková zóna Karlovy Vary – Tuhnice – Drahovice (celá; přesahuje vně vnějšího 

lázeňského území jen na severozápadě) 

• 2. ochranné pásmo lázeňských minerálních zdrojů (převážná část, vyjma 

jihovýchodního výběžku směrem k Olšovým Vratům; přesahuje vně vnějšího lázeňského území 

na severovýchodě). 

Nárazníková zóna tedy zahrnuje jednak mladší městské čtvrtě podél pravého břehu Ohře, 

jednak lesoparky na svazích údolí Teplé (pokud nejsou součástí jádrového území) a navazující 

vrcholové partie. Tímto vymezením je zajištěna dostatečná ochrana jádrového území. 

 

Mapy jádrového území i nárazníkové zóny jsou zařazeny v kapitole 1.6. 

 

Jako další stupeň zajištění světové památky lze uvést jednak 3. ochranné pásmo 

lázeňských minerálních zdrojů, které zahrnuje i prakticky celý intravilán karlovarské 

aglomerace, jednak Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les, jež pokrývá celé lesnaté zázemí 

města a souvislou plochou je propojuje až s Mariánskými Lázněmi. 

 

 

Slovní popis hranice památkové rezervace Karlovy Vary 

Hranice památkové rezervace začíná na severním cípu parcely p.č. 2748 a dále pokračuje 

po severovýchodní hraně parcely p.č. 2748, st.p.č. 2772, p.č. 2773, p.č. 2943, dále přechází ulici 

Bezručovu z bodu styku p.č. 2943 a p.č. 2736 do bodu styku p.č. 2736 a p.č. 2880 a pokračuje po 

východní hraně parcely p.č. 2736, po severovýchodní hraně p.č. 2940, p.č. 2942, 3012, 2979/2, 

3025, jde podél hřbitova po p.č 3046, 3047, 3044, přechází p.č.3100, lomí se po p.č. 3103 k jihu 

až k cestě Hřbitovní p.č. 3012, stáčí se po ní východně po hranicích p.č. 3012 a 3104/193, kolmo 

přechází cestu p.č. 3012 a jižním směrem jde po pěšině p.č. 3140, přechází Turgeněvovu pěšinu 

p.č. 604 a jde po ní na západ až k p.č. 607, pokračuje po hranicích p.č. 607, 581, 583, 499, 554/1, 

550, 551, 545, 544, 455, lomí se k jihu po p.č. 442, 444, 443, šikmo přetíná ulici Nad Vyhlídkou 

na severní cíp p.č. 348 a jižním směrem pokračuje po p.č. 349, 350, 393, 394, 395/1, tuto parcelu 

u cípu p.č. 435/2 přechází na severozápadní roh 433/5 a pokračuje východně po p.č. 433/5, 

433/11, 3279, 3275, 3274, 3269, 3268, 3262, 3255/1, 3248, 3242 a 3240. Zde hranice šikmo 

přechází ulici Pražská č.p. 434 na severní roh p.č. 3257 a pokračuje po hranicích p.č. 3257, přes 

Beethovenovu stezku p.č. 639 a dál po 667/1, 801, lomí se po Mickiewiczově stezce p.č. 816/1 

na jih, tu kolmo přechází na východní roh p.č. 836 a jde na sever po p.č. 816/1 k řece Teplé p.č. 

230/1. Pokračuje po pravém břehu řeky a u objektu Toscana ji přechází, jde po hranici p.č. 844 a 

přechází silnici Karlovy Vary - Březová (ul. Slovenská) po p.č. 787. Dále hranice pokračuje na 

sever přes cíp a po p.č. 843 a v blízkosti cípu nedotčené vnitřní parcely p.č. 842/1 (souřadnice 

bodu v JTSK -849680,8; -1012941,2) šikmo přechází p.č.781/1 a vede severozápadním směrem 

po Odpolední pěšině (vnitřní kresba p.č.781/1, přes bod -849910,6; -1012694,4) k Chopinově 

chatě a kapli Ecce Homo, odtud pokračuje na sever Findlaterovou pěšinou na rozcestí pěšin (-

849912,4; -1012409,6), stáčí se západně okolo rozhledny Diany k chatě Přátelství a dál po 

Ruselově cestě vede k chatě Lesní pobožnost, obchází pomníček a pokračuje po pěšině na sever, 

kde se napojuje na Sovovu stezku p.č.. 1122. Z této křižovatky hranice rezervace pokračuje na 

západ po Sovově stezce po jižní hraně p.č. 1122 do bodu styku p.č. 1122 a p.č. 3321. Dále 

hranice překračuje stezku z bodu styku p.č. 1122 a p.č. 3321 do bodu styku p.č. 1122, p.č. 1022 a 

p.č. 3320. Pokračuje po p.č. 3320, překračuje Nerudovu stezku p.č.1762 a stáčí se na sever po 
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Rohanově stezce p.č. 1803. Dále hranice pokračuje po severní hraně p.č. 1798, p.č. 1785, po 

západní hraně parcely p.č. 1947. Poté překračuje ulici Svahová na p.č. 1895/1 ze západního bodu 

styku p.č. 1947 a p.č. 1895/1 do západního bodu styku p.č 1895/1 a p.č. 1926 a pokračuje dále po 

severozápadní hraně parcely p.č. 1895/1. Poté hranice překračuje ulici Krále Jiřího ze severního 

bodu styku p.č. 1895/1 a p.č. 1623/2 přes p.č. 1623/2, 1623/1 a 1623/4 a pokračuje po severní 

hraně parcely p.č. 1623/4, dále pokračuje po západní hraně parcely p.č. 2093/1 a po její vnitřní 

kresbě, po st.p.č. 208, po p.č. 2084/1, p.č. 2069, západní hraně st.p.č. 2071, st.p.č. 2070 a 

přechází ulici T.G. Masaryka p.č. 2074 z bodu styku parcel p.č. 2070 a p.č. 2074 na bod styku 

parcel p.č. 2074, st.p.č. 2286/1 a p.č. 2289/1. Dále pokračuje hranice po jihozápadní hraně 

parcely p.č. 2289/1, p.č. 2437, překračuje ulici Nábřeží Osvobození přes p.č. 2291 a řeku Teplou 

po vnitřní kresbě p.č. 230/2 a pokračuje z bodu styku parcel p.č. 230/2 a p.č. 2747/3, po severní 

hraně p.č. 2747/3, p.č. 2748 až do jejího nejsevernějšího cípu, kde se uzavírá. 

 

 

 

1. 6. Mapy a plány, znázorňující hranice území navrhovaného k zápisu a 

hranice navrhované nárazníkové zóny  
 

1.6.1. Mapa jádrového území – památkové rezervace Karlovy Vary 

1.6.2. Mapa nárazníkové zóny na podkladě topofrafické mapy 

1.6.3. Mapa nárazníkové zóny na podkladě ortofotomapy 

           (viz příloha) 
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B 2.  ODBORNĚ POPISNÉ ÚDAJE O STATKU 
 

 

2.1.  Poloha a topografická situace 
7
 

 
Poloha:  
 

Karlovarský kraj leží na západě Čech a České republiky, a sousedí na severovýchodě 

s Ústeckým krajem, na jihovýchodě s Plzeňským krajem, na jihozápadě s německou spolkovou 

zemí Bavorsko (Bayern) a na severozápadě s německou spolkovou zemí Sasko. Karlovarský kraj 

se skládá ze tří okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). 
 

Největším městem Karlovarského kraje a sídlem krajských orgánů jsou Karlovy Vary. Leží 

na soutoku Teplé s Ohří. Správní území města zahrnuje vlastní jádrové město (jeho městské části 

Karlovy Vary, Tuhnice, Drahovice, Rybáře, Bohatice, Dvory), dále zahrnuje městské části Stará 

Role, Doubí, Tašovice, Počerny, Čankov, Rosnice, Sedlec, Olšová Vrata a Cihelny.  

Správní území města má rozlohu 5 910 ha (t.j. o 39 % méně než v r. 1989). Z toho činí (k 

31.12.2006) plochy území zastavěného 303 ha, plochy pozemních komunikací a ostatních ploch 

náležejících ke stavbám 1 407 ha, plochy lesní půdy 2 532 ha a plochy zemědělského půdního 

fondu 1527 ha a plochy vod celkem 141 ha. Podíl zastavěných (a ostatních),lesních, 

zemědělských a vodních ploch zůstává od roku 2000 více – víceméně stabilní. V úhrnu 

představuje   území města výrazně antropogenní krajinu.  

 
 

 
 
 

                                                 
7
 Popisy vycházejí z Územně analytických podkladů Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

regionálního rozvoje kraje, oddělení územního plánování, červen 2011 a  Integrovaného plánu rozvoje města 

Karlovy Vary, Technoexport a.s., Praha, červen 2008. 
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Geomorfologie:  
 

Karlovy Vary leží na hranici dvou geomorfologických podcelků, celků a podsoustav, 

kterou tvoří severní úpatí Slavkovského lesa. Obě tato území náleží do Krušnohorské soustavy a 

do provincie Česká vysočina. 

 

PODCELEK CELEK PODSOUSTAVA SOUSTAVA PROVINCIE 

Sokolovská pánev Sokolovská pánev Podkrušnohorské 

pánve 

Krušnohorská 

soustava 

Česká vysočina 

Hornoslavkovská 

vrchovina 

Slavkovský les Krušnohorské 

hornatiny                   

a vrchoviny 

 

Z hlediska regionálně-geologického náleží území města k oblasti, v níž je skalní podloží 

sedimentárního pokryvu budováno horninami karlovarského granitového plutonu. Výchozy 

granitů však nalezneme jen v menší části území, neboť převážná část městského území spadá do 

Sokolovské pánve, která je součástí podkrušnohorské příkopové propadliny. Pánevní výplň je 

tvořena sedimenty třetihorního stáří, převážně jílovitého a   písčitého charakteru, doprovázených 

hnědouhelnou sedimentací vyvinutou ve dvou slojích. Z hlediska morfologického je území města 

řekou Ohří rozděleno na dvě podstatně odlišné části: 

Jižní část (Hornoslavkovská vrchovina) jižně od údolí Ohře je charakteristická členitým 

terénem a prudkými svahy, zvláště v údolí říčky Teplé. Dále je tvořená náhorní planinou, jejíž 

reliéf je svědkem předtercierní tvářnosti krajiny. Výškové rozpětí je zde více než 250 m, od 360 

m n.m. (hladina Ohře) do 611 m n.m. (Doubská hora – Aberg), resp. Vítkova hora 640 m n.m. 

Jádrové území leží prakticky celé v tomto geomorfologickém podcelku. 

Severní část v údolí a na levém břehu Ohře (Sokolovská pánev) má již pánevní charakter 

s podstatně menší členitostí s mělkými údolími přítoků Ohře ze severní strany. Je téměř bezlesá. 

Severní část města je poznamenána bývalou dolovou činností těžby uhlí a kaolinu ale i cihlářské 

hlíny a bentonitu. 

 
Klima:  
 

Podnebně patří město do oblasti podhorské - mírně teplé. Nejteplejším měsícem je 

červenec (16,9
o
C) a nejstudenějším je leden (-2,1

o
C). Z celkového ročního úhrnu srážek 659 mm 

připadá nejvíce na červenec (88 mm) a nejméně na březen (32 mm). 

 
Hydrologie:  
 

Území Karlových Varů spadá do povodí Ohře, která se vlévá do Labe, takže oblast spadá 

do úmoří Severního moře. Území města je dále odvodňováno oboustrannými přítoky Ohře, z 

nichž hlavními z levé strany jsou Chodovský potok, Rolava a Vitický potok, z pravostranných 

říčka Teplá a Vratský potok. 
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Hydrogeologie:  
 

V úzké souvislosti s oběhem prostých podzemních vod je i cirkulace vod 

termominerálních. Přirozená vývěrová zóna karlovarské termy je vázána na intenzivní zlomové 

porušení zemské kůry a na významnou zlomovou křižovatku v jižní části granitového plutonu. V 

lázeňském území města je v současnosti dokumentováno přes 80 větších i menších výronů 

termominerální vody s léčivými účinky. Tyto výrony jsou prostorově vázány na zhruba 150 m 

širokou a cca 1500 m dlouhou zónu. Směrem na jih je pramenní linie ukončena masivem 

Vítkova vrchu, směrem na sever zlomy spjatými s vývojem sokolovské třetihorní pánve. 

Ochrana karlovarských pramenů ve formě zákazu či omezení těžby se datuje již od r. 1761 a je 

druhou nejstarší podobnou institucí na světě. Termominerální voda vychází na zemský povrch ve 

směsi s plynným CO2, je jak - plyne z názvu - charakteristická svou vysokou teplotou (max. 

73,6
o
C) a světově proslulá svým unikátním chemickým složením (typ Na-HCO3-SO4-Cl) a 

několika sty lety úspěchů ověřenými léčivými účinky. Zatímco chemické složení všech výronů je 

téměř shodné, liší se prameny navzájem svou teplotou a též obsahem rozpuštěného oxidu 

uhličitého. Jevem typickým pro karlovarské prameny je tvorba vřídelní sedimentace. Pro potřeby 

lázeňství, tedy k pitným kúrám a k balneoterapeutickým účelům v jednotlivých lázeňských 

zařízeních je v současnosti využíváno 13 pramenů. 

 

Životní prostředí:  
 

Území  se  vyznačuje  velkým  zastoupením přírodních hodnot (EVL, PO, dvě registrovaná 

VKP, lokality výskytu zvláště chráněných druhů, vyhlášená lokalita Natura 2000). Největším 

zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Dochovaný krajinný  ráz  

území a přírodní složky vytvářejí především lesy, vzrostlá zeleň je zastoupena v podobě niv 

vodních toků, roztroušené mimolesní zeleně a jako doprovodná zeleň komunikací. V centrální 

části  města je zastoupená v podobě veřejné a soukromé zeleně. Významné jsou jak rozsáhlé 

lázeňské lesy s množstvím promenádních cest, tak parky a zahrady. V Karlových Varech navíc 

nabývá veřejná zeleň jedinečných scenérií ve formě vyhlídkových míst a terasových zahrad. 

Celkově má území města příznivé územní předpoklady a podmínky pro zachování přírodních   

hodnot území, kvality krajiny a jednotlivých složek životního prostředí. 

 

2.2. Stručný popis lokality  
 

Město Karlovy Vary je přirozeným centrem Karlovarského kraje. Je největším lázeňským 

místem v rámci ČR a dosahuje světového významu. Město zároveň plní funkci střediska 

cestovního ruchu, kulturního, společenského a v poslední době i sportovního střediska 

mezinárodního a celostátního významu. 

Správní území města zahrnuje vlastní jádrové město Karlovy Vary a jeho městské části 

Drahovice, Rybáře, Bohatice, Dvory, Stará Role, a další městské části, mající charakter 

příměstských sídel (Doubí, Tašovice, Počerny, Čankov, Rosnice, Sedlec, Olšová Vrata, Cihelny, 

Hůrky). V současnosti se skládá území města z 15 katastrálních území (totožné s městskými 

částmi) a 50 urbanistických odvodů. Vnitřní část města Karlovy Vary je typická velkým podílem 

ubytovacích kapacit v podobě lázeňských domů s balneoprovozy spojenými s velkým 

zastoupením služeb. V lázeňské zóně není průmysl ani řemeslné provozovny. Stavební rozvoj 

území je velmi omezený s výjimkou rekonstrukcí a zástaveb ve vnitřních částech areálů 

(nemocnice, mlékárna), případně zástavbou proluk. Území charakterizuje výrazně kladné saldo 

dojezdu obyvatel za prací. S ohledem na ztíženou možnost parkování, morfologii území a účel 

území je zde významná funkce městské hromadné dopravy. K území patří rozsáhlé plochy 

lázeňských lesů. 

V posledních pěti letech počet obyvatel Karlových Varů kolísá kolem 51 000 osob. 
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2.3.   Funkční části lokality a pomístní terminologie  
 

Dnešní struktura a podoba města je výsledkem historického mnohasetletého vývoje. 

Nejstarším předlokačním sídlem byla ves Obora, západně od centra Karlových Varů. Zde se 

kolem kostela sv. Linharta a tvrze rozprostírala drobná ves, přináležející k hradu Lokti. 

Zástavba města Karlovy Vary se po svém založení vyvinula kolem jádrového prostoru 

Vřídla a farního kostela na pravém břehu Teplé a hrádku (Zámecká věž) s tržištěm na levém 

břehu Teplé. V barokním období se lázeňská část města šířila proti toku Teplé, kde postupně 

vyrůstala zástavba Staré a Nové Louky. V době nástupu romantismu pak vznikaly četné 

promenády do přilehlé romantické krajiny, z nichž nejvýznamnější byla promenáda 

z Puppových alejí do údolí nazvaného Dorotiny nivy. Na výletních místech za hranicí 

souvislého intravilánu města vznikaly výletní zahradní restaurace a sálové domy, z nichž 

nejvýznamnější je Poštovní dvůr, Sál přátelství (dnešní Toscana), Kaiserpark (Gejzírk park), 

Malé Versailles. 

Ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století nastal prudký stavební rozvoj města, který 

předurčil současnou podobu jeho centrální a lázeňské části. Město se rozšířilo až k ústí Teplé a 

ke břehu Ohře. Tato část města, rozrůstající se do zahrad, nesla původně název Zahradní či 

Luční údolí. Na vyvýšeném pahorku u soutoku Teplé s řekou Ohří, nazývaném Steinberg, 

vyrostla v 1. polovině 19. století střelnice spolu karlovarských ostrostřelců, která vytvářela ráz 

místa až do 70. let 19. století, kdy se zde v návaznosti na nově otevřené nádraží Buštěhradské 

dráhy z Prahy do Chebu, začalo rozrůstat nové, dolní město. Vnitřní město postupně rostlo 

směrem do okolních svahů, které byly zapojeny do urbánního prostoru. Zastavěny byly postupně 

Petrův vrch – Petřín, Vavřincův vrch i vrch Tappenberg přímo nad městem. Skalnaté srázy 

nad severním okrajem města, Jelení skok, Petrova výšina, Výšina přátelství, Keglevičova 

skála či vrch Tři kříže, byly propojeny s lázeňským městem lesními promenádami s množstvím 

vyhlídkových míst a zastavení. 
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Nová aglomerace se na konci 19. a počátkem 20. století začala rozrůstat směrem 

severovýchodním, kde absorbovala starou ves Drahovice a směrem severozápadním, kde se 

propojila se vsí Tuhnice (Staré Tuhnice). Drahovice se staly součástí města v roce 1939 a 

znovu od roku 1948. Tuhnice byly sloučeny s Karlovými Vary již v roce 1928 a nadále pak byly 

městskou čtvrtí a katastrálním územím. 

Na počátku 20. století bylo ve vsi Dvory (Dolní Dvory), kde již byla v provozu proslulá 

sklárna Ludwiga Mosera, vybudováno závodiště, jezdecká dráha, kde pořádal jezdecký klub a 

později přímo lázeňské město, hojně navštěvované koňské dostihy.  

Podobně vyrostlo v Olšových Vratech golfové hřiště a v meziválečném období zde bylo 

pro potřeby rozvoje lázeňského města vybudováno i letiště.  

Další městská čtvrť Rybáře byla původně samostatným městem na levém břehu řeky Ohře, 

které bylo připojeno ke Karlovým Varům 1. května 1939.  

 

Administrativní vývoj města postupoval v následujících etapách: 

*1928 integrována obec †Tuhnice (k. ú. zachováno), zřízeny městské čtvrtě KARLOVY VARY = 

KARLSBAD, TUHNICE = TUHNITZ,  

*1939 statutární město, integrovány obce Bohatice, Březová, Doubí, Drahovice, Dvory, 

Kolová, Rybáře,Olšová Vrata (osady Olšová Vrata, Hůrky),  

*1945 město, dezintegrovány obce Bohatice, Březová, Doubí, Drahovice, Dvory, Kolová, 

Rybáře, Olšová Vrata (osady Olšová Vrata, Hůrky),  

*1948 integrovány obce Bohatice, Březová, Doubí, Drahovice, Dvory, Rybáře, Olšová Vrata 

(osady Olšová Vrata, Hůrky),  

*1954 statutární město,  

*1960 město (městský národní výbor), dezintegrována obec Doubí,  

*1974 integrována obec Doubí (osady Doubí, Cihelny, Tašovice),  

*1975 (leden) integrovány obce Dalovice (osady Dalovice, Všeborovice, Vysoká), Otovice, 

Sedlec (osady Sedlec, Čankov),  

*1975 (červenec) integrovány obce Andělská Hora, Jenišov (osady Jenišov, Hory, Podhoří), 

*1976 integrovány obce Mírová, Stará Role (osady Stará Role, Počerny, Rosnice),  

*1990 statutární město, dezintegrovány obce Andělská Hora, Březová, Dalovice (osady 

Dalovice, Všeborovice, Vysoká), Jenišov, Mírová, Otovice,  

*1994 dezintegrována obec Hory (osady Hory, †Podhoří) 

 

Město se tak vyvinulo jako výrazně prostorově diferencované, s jednotlivými částmi do 

značné míry oddělenými. Funkčně však vytváří správní jednotku, kde má nejvýznamnější funkci 

lázeňství. Lázeňství v Karlových Varech dosáhlo světového věhlasu a dodnes zabezpečuje 

uspokojování potřeb lázeňských hostů. Oprávněně lze tedy lázeňství chápat jako významnou 

ekonomickou aktivitu, která vedle přínosů pro veřejné zdraví má i nesporné ekonomické 

výsledky. Lázeňství disponuje četnými léčivými minerálními prameny (nejvydatnější pramen 

Vřídlo: 73,6
o
C, 2000 l/min, je evropský fenomén), je zde soustředěno cca 5500 lůžek v 

lázeňských sanatoriích a cca 3400 lůžek v ostatních hotelích a ubytovacích zařízeních, 

soustředěných převážně v historické lázeňské části města (vnitřní lázeňské území) v údolí říčky 

Teplé. Lázeňské území plynule navazuje na obchodně správní centrum města. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

40 

2.4.   Historie a vývoj lokality  
 
 

Údolí Teplé bylo součástí královské obory. První zásah do celistvosti lesního komplexu 

provedl Jan Lucemburský, který pro získání nových důchodů udělil roku 1325 loketskému 

manovi Kojatovi z Otnavic 16 lánů obory. Ten zde při starším kostele založil novou ves Oboru, 

díky čemuž se tento kostel stal farním. V roce 1325 Karlovy Vary ještě bezpečně neexistovaly. 

Jejich vznik je spojen s osobou Karla IV., který měl kolem roku 1350 podle známé pověsti ze 

16.–17. století objevit hluboko v údolí Teplé horké vřídlo. Zřejmě již kolem roku 1358 zde ve 

vyvýšené poloze nad ohybem řeky dal vybudovat královský lovecký hrádek a při něm komorní 

městečko, které pojmenoval svým jménem (Karlsbad). Nazývalo se však obvykle Warmbad, 

případně česky Vary. Roku 1370 pak Karel IV. povýšil Vary na královské město, užívající 

stejných práv a svobod jako město Loket. Karlovy Vary patří v rámci středověku k velmi 

pozdním městským založením. Od počátku také nebyly klasickým středověkým městem, ale 

městem lázeňským, prvním v českých zemích a jedním z nejstarších v Evropě (od roku 1508 

měly Vary statut veřejných lázní).  

 

 

 

 

 

 
 

„Objevení horkých pramenů Karlem IV.“ od Wilhelma Kandlera z roku 1848. 
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Středověký půdorys Karlových Varů byl do značné míry příbuzný jiným městům v této 

oblasti, položeným v hlubokých údolích (Kraslice, Horní Slavkov). Byl podmíněn dramatickou 

modelací terénu a průběhem komunikací. Město se rozvinulo po obou stranách údolí. Nad levým 

břehem vyrostl opevněný královský hrádek, jehož analogií se na protější ostrožně stal opevněný 

kostel sv. Maří Magdalény, stojící nad mohutným vývěrem Vřídla. Ke kostelu od jihovýchodu 

klesala cesta od Prahy, Bochova a Olšových Vrat, která se kolem kostela rozšířila v širokou 

svažitou nálevku. Zcela analogický prostor vznikl na protější straně řeky, jižně pod hrádkem. 

Právě ten se stal městským tržištěm (Markt), v jehož středu vyrostla zřejmě až roku 1567 varská 

radnice. Hned vedle radnice stávala od roku 1590 jako nezbytná součást lázeňství lékárna zvaná 

„U bílého orla“ či „Bílý orel“. Tržištěm stoupala cesta kolem hradu nahoru nad údolí ke kostelu 

v Oboře, který byl alespoň zprvu sídlem farní správy i pro nové město. Dále zřejmě pokračovala 

k Lokti. Osídlení snad již v předhusitské době pokračovalo po stranách údolí po i proti proudu 

Teplé, ale jeho tehdejší délku nelze určit. Bezprostředně podél řeky lze předpokládat situování 

lázeňských objektů (ač jsou výslovně zmiňovány až od 16. století) a záhy i souvislých řad domů, 

zejména na tržišti, jehož návodní strana ležela dostatečně vysoko nad řekou. Kromě hlavní 

spojnice, protínající údolí napříč, vznikla záhy jistě i cesta údolím (která mohla ostatně také 

existovat již dříve v rámci obory), vedoucí dolů k Ohři a proti proudu do Bečova nad Teplou. 

Město nebylo opevněno, chránily je zejména příkré svahy, z nichž nemohlo být v této době 

vojensky ohrožováno, a zprvu snad jen dvě, později čtyři brány, uzavírající přístupové ulice. 

Karlovy Vary se zřejmě poměrně rychle rozvíjely a rozšiřovaly po délce údolí. Dokládá to 

poloha kostela sv. Ondřeje z doby před rokem 1500, vzdáleného od hlavního kostela přes 500 m. 

Nedlouho poté (1531) založil Albrecht Šlik ve Varech též špitál. V té době naopak značně zpustl 

královský hrádek, který roku 1567 přešel do vlastnictví obce. V polovině 16. století bylo ve 

městě na čtyřicet lázeňských domů a přibližně 200 koupelen v soukromých domech.
8
 Vřídelní 

voda byla vedena přes řeku Teplou dřevěnými žlaby přímo do koupelí v lázeňských i 

soukromých domech. Vlivem stísněných prostorových podmínek byly štítové městské domy 

natěsnány v uličních frontách vedle sebe bez oddělujících soutek.  
 

Staré renesanční „Vary“ zanikly téměř naráz v roce 1604. V pátek 13. srpna onoho roku 

vypukl v domě Merkur na Tržišti (v místech dnešního domu Zawojski) požár, který zachvátil 

během tří hodin celé město. Z celkového počtu 102 domů zůstaly po požáru zachovány pouze tři 

domy.
9
 Nová výstavba podržela staré urbanistické schéma zástavby. Shořelé domy byly opět 

postaveny na svých místech s respektováním původní, ještě gotické parcelace. Domy byly opět 

stavěny starým způsobem s použitím hrázděných konstrukcí. Z Merianovy rytiny z roku 1650 je 

tehdejší, v podstatě ještě středověké uspořádání města dobře patrné. Některé městské brány se 

posunuly tak, aby obsáhly i domy postavené mimo dřívější město, jiné již vůbec nebyly 

obnoveny. Špitálská brána pod hradem byla přeložena někdy v průběhu první třetiny 18. století 

až na konec Křížové ulice na druhém břehu řeky, na cestu směřující do Chebu a Říše, a byla 

proto poté nazývána bránou Chebskou nebo Říšskou. Na cestě do Ostrova se Ostrovská brána 

přesunula výše až ke starému gotickému kostelíku sv. Ondřeje. Brána uzavírající Tržiště směrem 

na dnešní Starou Louku zvaná Luční, někde v místech dnešního domu Atlantic, již obnovena 

nebyla.
10

 Zdejší, nepoměrně širší plochy podél řeky Teplé se původně využívaly jako 

předměstské louky k hospodářskému zázemí. Pálilo se zde například i vápno pro stavební účely 

ve městě. Později začaly louky sloužit k procházkám hostů ve volné přírodě. Vznikala tak první 

lázeňská promenáda, korzo, označované jako Wiesen – Louky, či Weg nach der Wiesen. Od 17. 

století se zde podnikaly různé společenské slavnosti a zábavné hry pod širým nebem. 
 

                                                 
8
 BOŘÍKOVÁ Jana - BOŘÍK Otakar, Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech. Dobřichovice 2004,  s. 6; 

Karlovy Vary na přelomu tisíciletí, (kol. autorů), Karlovy Vary 2001, s. 204. 
9
 LUDWIG Karl, Alt-Karlsbad, Karlsbad 1942, s.116.  

10
 Srov.: GNIRS Anton, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirk Karlsbad. 

rkp.1933, München 1996, s. 47; LUDWIG Karl, Alt-Karlsbad ... s. 59. 
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Karlovy Vary - pohled na město, podle J.Schindlera z roku 1652, koloroval Platzer 

 

 
 

Karlovy Vary, dřevěné žlaby přivádějící vodu z Vřídla do lázeňských kabin na prospektu z roku  1733. 
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Ani Karlovým Varům, byť měly jako lázeňské město určité výsadní postavení, se nevyhnuly 

útrapy třicetileté války. V jejím průběhu bylo město několikrát vystaveno řádění procházejících 

vojsk, ložírování a drancování. Neklidná doba třicetileté války se ale negativně projevila zejména 

v citelném poklesu návštěvnosti.
11

 Radní spisy udávají ve městě k roku 1651 celkem 91 

obydlených a 6 prázdných domů.
12

 Berní rula v roce 1654 zde uváděla 78 měšťanských domů 

(celkem 132 obydlených domů) oproti pouhému jedinému domu pustému. 

 

Po třicetileté válce se začalo město výrazně rozrůstat. V 1. čtvrtině 18. století již mělo na 

300 domů a v polovině 18. století na 350. V té době se také Vary začaly stávat známějším 

lázeňským centrem i v celoevropském rámci. Stále více se lázeňské místo stávalo střediskem 

rozverné zábavy. V duchu barokní okázalosti a teatrality se hosté z vyšších kruhů zabavovali 

velkolepými slavnostmi a bohatými hostinami. Většina slavností se odehrávala na Louce před 

městem. Roku 1701 zde u ohybu říčky Teplé, na místě dnešního Grandhotelu Pupp, dal postavit 

saský kurfiřt a polský král August Silný Salle de l´Assemblée tzv. Saský sál, a před rokem 1715 

byl vedle něho vybudován Český sál tzv. Becherův letohrádek. Začalo se stavět i na Nové louce, 

v Ondřejské a Vřídelní ulici. V roce 1715 se uvádí již 60 lázeňských domů. V roce 1716 byl na 

Tržišti vztyčen sloup Nejsvětější Trojice. Dokladem rozmachu se stala stavba nového 

monumentálního barokního dvouvěžového kostela sv. Maří Magdalény v letech 1732–1737 

podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kromě kostela a sloupu se z barokního období 

města dochovala celá řada objektů s původními hrázděnými konstrukcemi.
13

 Jedním z nestarších 

a nesporně nejznámějších karlovarských domů je dům U zlatého vola, později nazvaný podle 

svého majitele Petr čp. 85 (Vřídelní 13), datovaný do rozmezí let 1706–1709, dům Maltézský 

kříž čp. 334 (Stará Louka 50) z roku 1706 a sousední dům Krásná královna čp. 335 (Stará Louka 

48) z let 1718–1719. Významným objektem je rovněž barokní dům Sedm planet na Tržišti.  

 

Město také výrazně změnilo svůj vztah k řece jako kompozičnímu prvku. Teplá se nyní 

stala hlavní osou rozvoje a byla do obrazu města zapojena vybudováním nábřeží. Až do poloviny 

18. století nebyla řeka nijak regulovaná. O výstavbu první nábřežní zdi, prozatím na levém břehu 

Teplé, se postaral v roce 1756 hrabě Rudolf Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého, častý 

návštěvník lázní a velký mecenáš města. V jednotlivých úsecích kamenného tarasu byly 

ponechány vstupy do řeky se schůdky. Obdobná kamenná zeď byla posléze za přispění hraběte 

Jana Rudolfa Chotka (synovce výše zmíněného Rudolfa Chotka) postavena v letech 1803-1805 i 

na protější Nové Louce. Výstavba kamenné nábřežní zdi tento prostor vyčlenila z dosud volného 

přírodní rámce a vytvořila z něj mimořádný urbanistický prvek. Když na takto vzniklé nábřeží 

pak dal hrabě Chotek ještě vysázet kaštanovou alej, získaly Karlovy Vary novou vznosnou 

promenádu přímo velkoměstského charakteru. Zcela promyšleně se měla přiblížit velkoměstsky 

pojatým scénám z prostředí italských a francouzských středisek celoevropského formátu - Říma, 

Neapole či Paříže. Svým architektonickým řešením připomínala zejména slavnou mořskou 

promenádu Via Nuova Marina v Neapoli s čarokrásným výhledem na Neapolský záliv, nebo 

nábřežní promenádu v Bad Ems. I v Karlových Varech bylo velice úspěšně využito pohledu na 

vodní hladinu obklopenou vznosnými domy a letohrádky. Až do 19. století byl také na 

karlovarskou promenádu navážen k lepší chůzi písek. Byla to nesporně okázalá a oslnivá úprava 

veřejného prostoru na způsob širokého bulváru, předstihující i úpravy nábřeží v zemském 

hlavním městě Praze (úprava nejstaršího staroměstského nábřeží v Praze proběhla až v letech 

1841–1845). 

 

                                                 
11

 Prameny k dějinám třicetileté války III.,
 
Regesta fondu Militarie Archivu ministerstva vnitra ČSR, zpracoval Dr. 

V.Líva, Praha 1951, s. 264. 
12

 Karlovy Vary na přelomu tisíciletí … s. 168. 
13

 Srov.: ZEMAN Lubomír, Karlovy Vary, architektura baroka a klasicismu 1650-1850, Karlovy Vary 2006, 127 s. 
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Karlovy Vary, J. Spahn, před požárem roku 1759 

 

 

 
 

Karlovy Vary, Stará Louka, Prospekt 1733 

 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

45 

 

 
 

Karlovy Vary, Stará Louka v pohledu na Saský sál, Georg Dobler-Ludwig Ernst Buquoy, kol. roku 1820. 

 

 
 

Karlovy Vary, Vřídlo a Vřídelní sál před rokem 1797 
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Důležitým vývojovým zlomem se stal velký požár města v roce 1759, který vypukl v domě 

U tří mouřenínů na Tržišti a zničil na 224 domů včetně městské věže a radnice. Následujícího 

roku byl vydán dvorním dekretem zastavovací plán města. Obnovovaná zástavba se řídila již 

plně barokními principy s komfortností a vybaveností jak veřejných budov, tak i měšťanských a 

lázeňských domů. Obnova byla sice provedena na středověké parcelaci, ale architektonický ráz 

města ovládl pozdní barok a s rokokovými prvky. Město dostávalo více méně jednotnou 

architektonickou tvářnost. V roce 1761 byly obnoveny Obecní lázně u Vřídla, 1762 byly 

postaveny nové mlýnské lázně s pěti koupelnami a sálem v patře, v letech 1774-1777 Vřídelní 

sál, první skutečný Kursalon v Karlových Varech. 

Rozkvět lázeňského města pak nadále pokračoval. Koncem 18. a počátkem 19. století se 

v zástavbě uplatnil klasicismus a empír. První klasicistní stavbou v Karlových Varech se byla 

budova divadla, vybudovaná na Nové Louce v letech 1787–1788. Aby mohlo být využito 

léčebných pramenů k pití i v nepříznivém počasí, byly nad jejich vývěry zřizovány drobné 

altánky a později nákladnější pavilónky. Podobu antikizujících chrámků či kruhových glorietů 

nad prameny vtiskli lázeňskému městu zvláště úředníci zemské stavební správy Georg Fischer a 

Josef Esch. Příkladem může být empírový chrámek nad pramenem Hygieia, vybudovaný v roce 

1817. Stavby malých pavilónků u zřídel ale postupně nepostačovaly náporu lázeňských hostů a 

pacientů. A tak se začaly koncipovat větší stavby, které by mohly ochránit více lidí najednou a 

zároveň mohly sloužit pro korzo a promenádu - kolonády.
14

 V roce 1811 byla vybudována 

klasicistní kolonáda Nového pramene podle projektu saského dvorního stavitele Johanna 

Augusta Giessela, roku 1826 Vřídelní kolonáda a v následujícím roce 1827 Mlýnská kolonáda, 

obě podle plánů Josefa Esche. Z klasicistních, v autentické podobě dochovaných objektů je nutné 

zmínit několik: jedním z nejhodnotnějších je Poštovní dvůr z let 1791–1792 se zřejmě 

nejstaršími prvky rané neogotiky v Čechách
15

, dále dům Hannover (nyní Chebský dvůr) na 

Tržišti s dvorními pavlačemi, proslavená kavárna Embassy na Nové Louce, dům Černý orel na 

Tržišti, soubor klasicistních domů v Mariánskolázeňské ulici (dům „Stuttgart“ čp. 580/31, dům 

„Deutschland“ čp. 308/33 a přestavěný první lázeňský dům pro důstojníky c.k. rakouské armády 

v Karlových Varech čp. 516/35) a poslední příklady zájezdních hostinců, Helenin dvůr a U města 

Lvova v Libušině ulici. V letech 1840-1841 proběhla klasicistní přestavba kostela sv. Ondřeje, 

která vtiskla objektu jeho dnešní tvář. Tak zvaný erární klasicismus představuje v Karlových 

Varech zejména budova bývalého okresního hejtmanství, dnešní budova Muzea na Nové Louce. 

Příkladem architektury pozdního klasicismu, který již strohé fasády doplňoval výraznějšími 

architektonickými články může být dům Labitzký čp. 467 (Mariánskolázeňská 15) z roku 1855. 

První romantickou vilou na území Karlových Varů byla Vila Lützov, postavená v roce 1844. Do 

poloviny 19. století se lázeňská zóna rozšířila v celé délce údolí, počínaje Sálem přátelství za 

Jižním vrchem nad městem, zatímco na dolním konci končila areály Lučního údolí a Střelnice 

bezprostředně při Ohři. Jedinečné přírodní zázemí údolní lázeňské aglomerace vytvořily v duchu 

raného romantismu pojaté parkové úpravy, které zpřístupnily nad městem se zvedající zalesněné 

svahy, v nichž vznikl rozsáhlý systém vycházkových cest. Celé prostředí obohatila řada malých 

chrámků, altánů, glorietů i prostých pamětních desek na skalních výběžcích podél vycházkových 

cest. Dosud se zde dochoval nejstarší kruhový altánek typu monopteros zvaný Dorotin gloriet 

z roku 1791. 

Karlovy Vary se také staly oblíbeným dějištěm četných politických a diplomatických 

jednání. V roce 1819 se v domě „Bílý lev“ na Tržišti sešla významná ministeriální konference, 

jíž předsedal rakouský kancléř, kníže Clemens Wenzel Lothar von Metternich za účasti 

ministrů devíti německých států. 

                                                 
14

 KUBÍČEK, Alois, Architekt českých lázní. In: Umění 3, 1958/VI.; ZEMAN Lubomír, Kolonády v západočeských 

lázních, Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje (v tisku). 
15

 Šrek, R.: Karlovarská architektura v letech 1788-1826. In.: XV. historický seminář Karla Nejdla 2005, Karlovy 

Vary 2006. 
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Na příkaz nejvyššího purkrabího hraběte Rudolfa Chotka byla v letech 1804-1811 

vybudována nová silnice do Prahy. Její smělé serpentiny pod Hůrkami byly ve své době 

považovány za technický div silničního stavitelství. Osou dalšího urbanistického rozvoje se však 

nikdy nestala a zachovala si své původní určení obvodového vymezení údolní zástavby. V letech 

1854–1860 byla postavena spojovací císařská silnice z Mariánských Lázní, Teplé a Bečova nad 

Teplou údolím řeky Teplé, která propojila obě nejvýznamnější západočeská lázeňská města. 

 

Až do poloviny 18. století zůstaly Karlovy Vary omezeny jen na údolí Teplé. Na území 

mezi pravým břehem Ohře a okrajem zalesněných svahů existovala ryze zemědělská krajina, 

kterou ve třetí čtvrtině 18. století proťala jen alej mířící z města na nový Chebský most, který 

nahradil starší brody a později zaniklý starý most v Drahovicích (tato trasa se později stala 

součástí výše zmíněné nové císařské silnice). Západně odtud existovala nevelká středověká ves 

Tuhnice, protažená podél cesty kolem zákrutu Ohře. Později zcela zanikla novou výstavbou a 

vybudováním plynárny (již od roku 1867); odpovídá jí přibližně úsek Západní ulice kolem 

plynárny. Dále proti proudu, kde se svahy přibližují k řece, vyrostla od roku 1794 řádka domů 

osady (později jen místní části) Nových Tuhnic. Také jejich původní zástavba později zanikla 

(mezi ulicí Pod lesem a Plzeňskou). Východně od Teplé existovala ves Drahovice, stoupající od 

řeky do svahu podél cesty od mostu (roku 1842 již neexistujícího). Přibližně jí odpovídá dolní 

úsek náměstí V. Řezáče. V jejím východním sousedství stál dvůr, jehož rozdělením vznikla do 

poloviny 19. století novější část vsi (kolem Kollárovy ulice). 

 

 

 
 

Celkový pohled na Karlovy Vary,  J.Schwanzara, kol. 1840. 
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Ve druhé polovině 19. století a zejména v letech 1890–1914 zaznamenaly Karlovy Vary 

největší konjunkturu, která se projevila jak v tradiční lázeňské údolní zóně, tak na území podél 

Ohře. Pro toto období se vžilo označení Zlatý věk Karlových Varů. Překotný hospodářský i 

stavební rozvoj nastal po napojení na železniční síť v roce 1870-1871 na Buštěhradskou dráhu 

z Chebu do Prahy. Historická půdorysná struktura města se příliš nezměnila, starší, maloměstsky 

působící barokní, klasicistní a empírovou zástavbu však rychle nahrazovaly historizující a 

secesní novostavby. Většina lázeňských budov byla také vystřídána novými objekty 

velkoměstského rázu a skladba dominantních budov se výrazně obohatila, zvláště v dolní 

levobřežní části města, mezi městským parkem (Dvořákovy sady) a novou novorenesanční 

Mlýnskou kolonádou (1871–1881); kromě ní vznikly další tři nové kolonády. Mohutná stavební 

vlna začala obsazovat i nezalesněné části údolních svahů. Množství domů vyrostlo nad kostelem 

sv. Maří Magdalény, na území vymezeném pražskou silnicí a Libušinou třídou kolem Helenina 

dvora. Na Lorenzbergu (výšina Imperial) vznikla řádka domů při ulici Nebozízek a nad ní 

v letech 1910–1912 vyrostla jedna z hlavních karlovarských dominant – hotel Imperial. Druhým 

těžištěm nové výstavby se stalo Švýcarské údolí, prudce stoupající nad městským parkem. V ose 

úžlabiny byla vytýčena široká Sadová ulice (Parkstrasse) s noblesní řadovou zástavbou a ve 

svazích nad ní pak nejhonosnější vily a penzióny první vilové čtvrti zvané Westend včetně 

anglikánského chrámu (1876–1877), synagogy (1875-1877) a pravoslavného chrámu (1893–

1897).
16

 Nejstarší novodobý karlovarský kostel evangelický, vyrostl již v letech 1854–1856 dole 

v údolí na horním konci města (východně od hotelu Pupp). Od Sadové ulice byla vybudována 

nová široká promenádní (Zahradní) ulice podél městského parku a Teplé. Ta již mířila ven 

z údolí, do nově vznikající centrální části města. Vývoj lázeňské části Karlových Varů v celém 

tomto období byl neobyčejně rychlý a znamenal někdy i příliš radikální zásahy do zbývajících 

dokladů starší tváře města (tak byla roku 1874 kvůli stavbě Tržní kolonády zbořena i stará 

karlovarská radnice na Tržišti). Obraz, ale jaký Karlovy Vary na počátku 20. století získaly, a 

který se zachoval dosud, lze považovat za jedinečné umělecké dílo v urbanistickém, 

architektonickém, ale i krajinotvorném smyslu. Byl převážně dílem vídeňských architektů, mezi 

nimiž vynikala zejména slavná vídeňská architektonická kancelář Ferdinanda Fellnera a 

Hermanna Helmera. Ti vyprojektovali pro Karlovy Vary na dvacet významných staveb včetně 

několika kolonád. Karlovy Vary se staly lázeňským centrem světového věhlasu a významu.  

 

 
 

                                                 
16

 ZEMAN Lubomír, Karlovarský Westend. Počátky vilové architektury v Karlových Varech. Karlovy Vary 1998. 
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Téměř současně s přestavbou lázeňského města v údolí probíhal urbanisticky neméně 

významný vývoj také na dosud výstavbou nezasaženém území podél Ohře. Lázeňská zóna totiž 

neumožňovala umístění nových obytných čtvrtí a obchodních a konečně i výrobních budov. 

Karlovy Vary se od poslední třetiny 19. století staly také důležitým hospodářským a správním 

centrem a začaly se proměňovat v aglomeraci velkoměstského charakteru. Jen část stavební 

činnosti se realizovala na pravém břehu Ohře. Neméně významná součást aglomerace, totiž nové 

město Rybáře (Fischern), vyrostla na protější straně řeky, především díky situování nádraží 

Buštěhradské dráhy. Urbanisticky i umělecky významnější však přesto zůstala výstavba na 

karlovarské straně. 

Již počátkem 70. let 19. století pak došlo k vytýčení úplně nových městských čtvrtí. Menší 

z nich pak vznikla na území vymezeném pravým břehem Teplé, obloukem Ohře a silnicí do 

Drahovic (nyní Vítězná). Charakterizuje ji přísně pravoúhlý uliční rastr, obestavěný 

historizujícími činžovními domy. Stejný princip byl uplatněn na protáhlém území západně od 

Chebského mostu. Podél Ohře bylo od počátku počítáno s poměrně širokou plochou pro 

karlovarské (dolní) nádraží na trati z Rybářů do Mariánských Lázní, které však bylo otevřeno až 

v roce 1898. Zbývající území po délce proťaly tři dlouhé paralelní ulice, vybíhající z pražské 

silnice. Rastr příčných ulic pak vytvořil uliční systém dvou řad obdélných bloků, přičemž první 

ze severojižních ulic byla záměrně komponována na osu Chebského mostu a její pohledové 

vyvrcholení vytvořila osově symetrická budova soudu. Na úrovni výpravní budovy nádraží byl 

jeden blok ponechán volný pro nové náměstí (dr. Milady Horákové). Jednotlivé uliční bloky byly 

postupně, od východu k západu, obestavovány činžovními domy, přičemž ani do 2. světové 

války se nepodařilo celé území zastavět. Počítalo se zde i s výstavbou druhého katolického 

kostela (k jehož výstavbě ale nakonec nedošlo). Pozoruhodným rysem nového centra Karlových 

Varů bylo situování dominantních veřejných budov do nejjižnějšího pásu území, mezi nynější 

Moskevskou ulici a ostře vystupující úpatí Čertova kamene. Zde vznikl jak zmíněný soud, tak 

redemptoristický klášterní kostel Panny Marie Pomocné (1933, roku 1984 zbořený), školní 

budovy a tělocvična. Západně od tělocvičny totiž tato řada bloků pokračovala dále podél úpatí a 

do konce 30. let byla v plném rozsahu zastavěna vilami a rodinnými domky. Popsanou zonací, 

která byla do značné míry vyvolána protáhlostí celého území, se nové Karlovy Vary řadí mezi 

vývojově nejpozoruhodnější novodobé městské celky v českých zemích. Význačným 

architektem, který v Karlových Varech rozvíjel asketicky strohé stavby, byl Rudolf Wels, žák 

Friedricha Ohmanna a Adolfa Loose. Jeho nejvýraznější zdejší stavbou je působivý objekt 

Polikliniky z let 1926–1927 na dnešním náměstí Milady Horákové (stavba Plynových lázní - 

Lázní VI s dominantními pergolami slunečních teras byla ale bohužel zbořena).
17

 Další význačný 

žák vídeňské secesní školy Otto Wagnera, architekt Karl Ernstberger, realizoval v Karlových 

Varech mimo jiné v letech 1924–1925 monumentální Hotel Loib (nyní Central) na Divadelním 

náměstí. Po vzniku samostatného Československa tak byl ve 20.–30. letech 20. století 

architektonický obraz lázeňské části města citlivě dotvořen. 

Teprve roku 1928 došlo k vytvoření Velkých Karlových Varů připojením pravobřežních 

Tuhnic a Drahovic a levobřežních Rybářů. Spojení s Tuhnicemi (které byly úplně sloučeny jako 

městská čtvrť) bylo zásadně důležité nejen proto, že tam byla již roku 1867 situována městská 

plynárna a celé území představovalo důležitou územní rezervu, nevhodně ovšem proťatou 

mariánskolázeňskou železnicí, ale zejména proto, že velká část nových Karlových Varů vznikala 

na katastru této dosud samostatné obce. Neméně důležité bylo připojení Drahovic, nad nimiž 

existoval velký městský hřbitov a ve svazích pod ním začala již od počátku 20. století vznikat 

čtvrť vilek a rodinných domků, zprvu podél ulic 5. května a Americké – Rumunské. Protože 

nejatraktivnější (a současně nejdražší) plochy pro vilovou výstavbu byly obsazeny vesměs již 

před 1. světovou válkou (ulice Krále Jiřího a Tyršova nad lázeňskou částí města) a pro tuto 

výstavbu vymezená plocha v nových Karlových Varech byla poměrně malá, přesunulo se právě 

                                                 
17

 RUND Michael, Po stopách Rudolfa Welse, Sokolov 2006, 115. 
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na drahovický svah ve 20. a 30. letech těžiště rodinné výstavby, organizované rovněž 

v pravoúhlé uliční síti. Svého nejvyššího počtu obyvatel (64 000, převážně německé národnosti) 

dosáhlo město před 2. světovou válkou. 

 

 
 

Karlovy Vary, Císařský dvůr z let 1890-1892 na nábřeží Teplé. 
 

 

Německá okupace (1938) rozvoj města zastavila a úpadek se ještě prohloubil po odsunu 

německého obyvatelstva v roce 1945. Vývoj počtu obyvatel města Karlovy Vary byl po 2. 

světové válce výrazně ovlivněn odsunem německého obyvatelstva. Předválečný počet nebyl 

nikdy poté dosažen. V letech 1949–60 byly sice Karlovy Vary poprvé ve své historii krajským 

městem, ani v tomto období však k rozvoji nedošlo; pokračovalo zanedbávání údržby starších 

staveb a docházelo i k prvním demolicím. K výrazné změně došlo v 60. a zejména v 70.–80. 

letech, kdy byla postavena nová Vřídelní kolonáda a Hotel Thermal. Větší sídlištní komplexy 

vznikly ale jen v Tuhnicích (mezi novým centrem a železnicí) a při východním okraji Drahovic 

(severně pod hřbitovem). Vědomí hodnoty a významu lázeňského celku naštěstí ve většině 

případů převážilo, díky čemuž zůstal hlavní objem památkových hodnot města zachován.  

Od roku 1992 je lázeňská část Karlových Varů městskou památkovou zónou. Karlovy Vary 

jsou největšími lázněmi České republiky s početnými prameny minerálních vod. V obraze města 

nyní zcela dominuje velkorysá výstavba 19. století a počátku 20. století ve formách 

historizujících slohů a secese. Kromě soustředěné kompaktní lázeňské zástavby v údolí jsou 

charakteristické i honosné vilové čtvrtě. Celek dotvářejí parky a okolní lesoparky s řadou 

pozoruhodných soliterních staveb (rozhledny, altány) a se sítí výletních cest. Karlovy Vary jsou 

typickými lázněmi kosmopolitního charakteru co do stylu i co do atmosféry. Historická část 

lázeňského města se po urbanistické stránce dochovala ve velmi intaktním stavu. Město si stále 

zachovává mimořádnou památkovou hodnotu. 
 

Pro další rozvoj lázeňství sehrál důležitou úlohu statut lázeňského místa Karlových Varů z 

r. 1956. Podle tohoto dokumentu bylo vymezeno vnitřní lázeňské území a stanoveny zásady pro 

ochranu přírodních léčivých zdrojů a lázeňského prostředí. Po roce 1989 došlo v Karlových 

Varech stejně jako v celé republice k transformaci politického, hospodářského a společenského 

života. V roce 2012 byl schválen nový Statut lázeňského místa Karlovy Vary jako nařízení vlády 

ČR. Statut upravuje způsob ochrany lázeňského místa, zejména vymezuje vnitřní a vnější území 

lázeňského místa, v zájmu ochrany léčebného režimu a lázeňského prostředí definuje omezení 

související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, činnosti, které se v něm omezují nebo 

zakazují, nebo zařízení, které se v něm nesmí zřizovat.  
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3.   PRŮKAZNOST ZÁPISU STATKU 
 

3.1.   Zdůvodnění zápisu na Seznam kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO 

 
Západočeský lázeňský trojúhelník se skládá z největších lázeňských center České 

republiky, která svým architektonickým i funkčním typem náležejí do skupiny západo- a  

středoevropských velkých lázní kosmopolitního charakteru. Pozoruhodným rysem je i 

skutečnost, že všechna tři lázeňská města leží na poměrně malém území, každé představuje 

mimořádný urbanistický i architektonický celek, přitom však reprezentují tři zcela odlišné typy 

urbanistických řešení. Karlovy Vary představují město rozvinuté podél vodního toku 

v dramatické údolní krajině. Rovněž z hlediska architektury představuje Západočeský lázeňský 

trojúhelník neobyčejně rozmanitou pokladnici, v níž jsou zastoupeny mimořádně kvalitní díla i 

dobově běžné stavby ze všech slohových období 18.–20. století. Mezi autory lázeňských staveb 

nalezneme nejvýznamnější české i zahraniční architekty své doby. Západočeský lázeňský 

trojúhelník je v tomto směru výjimečně dochovaným příkladem „jednoty v rozmanitosti“ 

(Karlovy Vary a Mariánské Lázně) a „rozmanitosti v jednotě“ (Františkovy Lázně). Karlovy 

Vary jsou vynikajícím dokladem role léčebného lázeňství v evropské společnosti. Tato funkce 

dala všem třem komplexům vzniknout a byla určující i pro jejich urbanistickou formu a vlastní 

architekturu. Díky svému postavení v rámci předních evropských lázeňských center jsou 

svědectvím čerpání lidských hodnot v průběhu 18.–20. století, která se vedle vlastní balneologie 

projevila především v jejich architektonické podobě. Architektura tvoří součást kosmopolitního 

proudu evropské architektury uvedeného období, reagující na tehdejší způsob života středních a 

vyšších společenských vrstev. 

Západočeský lázeňský trojúhelník je mimořádně významný také z vlastního 

balneologického hlediska. Ve všech třech lázeňských městech vyvěrají četné léčivé prameny 

minerálních vod, které jsou výjimečné různorodostí svého chemického složení, a tím i škálou 

fyziologických a terapeutických účinků, a jsou zde k dispozici i další přírodní balneologické 

prostředky. V Karlových Varech vyvěrá 12 pramenů termální hydrogen-uhličito-sírano-

chloridosodné kyselky o teplotě 35–73°C a 1 studený pramen, dále je zde k dispozici rašelina a 

slatina a vřídelní plyn. Lázně se zaměřují na nemoci trávicího ústrojí, poruchy výměny látkové, 

diabetes mellitus, poruchy metabilismu tuků, obezitu, některé nemoci pohybového ústrojí, 

parodentózu a jiné. 

Západočeský lázeňský trojúhelník a Karlovy Vary díky svému postavení prestižních 

evropských lázeňských center vynikají i významem kulturním a historickým. Léčila se zde či 

pobývala celá řada vynikajících umělců, stejně jako politiků. Lázeňská klientela sem přijížděla i 

přijíždí ze všech koutů světa, což se odrazilo mimo jiné i ve výstavbě svatyní různých vyznání: 

kromě katolických kostelů jsou zde i svatyně evangelické, anglikánské, pravoslavné a nechybějí 

ani muslimské svatostánky v některých lázeňských domech. Samozřejmostí byly i židovské 

synagogy, které však nepřežily období nacistického teroru. Neobyčejně pestrá byla a je nejen 

konfesijní, ale i národnostní skladba lázeňských hostů. Západočeský lázeňský trojúhelník má 

proto mimořádné místo také v ohledu interakce a koexistence různých konfesijních a 

národnostních entit.  

Západočeské lázně, z nichž vynikají především Karlovy Vary, se v obdobích svého 

největšího rozmachu plně vyrovnaly nejpřednějším lázeňským centrům Evropy, třebaže většinou 

jen přijímaly, případně rozvíjely urbanistické, architektonické, ale i typologické či technologické 

impulsy přicházející odjinud. Vždy ale dokázaly tyto impulsy upravit, přetvořit a transformovat 

do unikátních realizací staveb a celků. Stejně, jako to před tím dokázalo i dnes proslavené „české 

baroko“. S ohledem na nestejnou dobu vzniku a etap prosperity, stejně jako na různé krajinné 

prostředí vznikly v nynějším Karlovarském kraji tři velká lázeňská centra se zcela specifickou 
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tváří a charakterem. Ten je dán jak krajinným rámcem, tak základní urbanistickou koncepcí, ale 

také mírou zastoupení jednotlivých slohových a stylových etap. Na počátku 20. století existovala 

v Evropě další lázeňská města srovnatelné velikosti a kvality. Nynější mimořádné postavení 

západočeských lázní v evropském a světovém kontextu je dáno nejen mimořádnou koncentrací 

umělecky prvotřídních architektur na velké ploše, ale i téměř intaktním dochováním historické 

urbanistické struktury v rámci celého lázeňského území. 

Ve většině evropských lázeňských městech dodnes najdeme jednotlivé prvořadé lázeňské 

stavby, nikoli však intaktně dochované lázeňské prostředí většího rozsahu. Lázeňských měst, 

které snesou srovnání se západočeskými lázněmi i v urbanistickém ohledu, a mimoto stále slouží 

dominantně lázeňským funkcím, je velmi málo.  

 
 

3.2. Kritéria podle nichž je zápis navrhován a zdůvodnění těchto kritérií 18 
 

(i)        (ii)   x     (iii)  x      (iv)  x      (v)        (vi)        (vii)        (viii)       (ix)        (x)    .   

 
(ii): Památka je svědectvím významné vzájemné výměny vlivů během určitého časového  

období nebo v určité kulturní oblasti na vývoj architektury, monumentálních umění,  

plánování měst nebo tvorbu krajiny. 

Karlovy Vary v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku (Karlovy Vary, Mariánské Lázně 

i Františkovy Lázně) představují vynikající doklad role léčebného lázeňství v evropské 

společnosti. Tato funkce dala všem třem komplexům vzniknout a byla určující i pro jejich 

urbanistickou formu a vlastní architekturu. Díky svému postavení v rámci předních evropských 

lázeňských center jsou Karlovy Vary svědectvím výměny lidských hodnot v průběhu 18.–20. 

století, která se vedle vlastní balneologie projevila především v jejich architektonické podobě. 

Architektura Karlových Varů a všech tří měst tvoří součást kosmopolitního proudu evropské 

architektury uvedeného období, reagující na tehdejší způsob života středních a vyšších 

společenských vrstev.  

(iii): Památka je výjimečným příkladem určitého typu stavby nebo architektonického či  

technologického souboru nebo krajiny, dokládajícího významné období lidských dějin 

Karlovy Vary a celý Západočeský lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské Lázně i 

Františkovy Lázně) v sobě uchovávají výjimečné svědectví o kulturních tradicích novověkého 

evropského lázeňství, založeného na aplikaci přírodních zdrojů k léčbě a výstavbě 

reprezentativních architektonicky špičkových objektů, zdůrazňujících společenský rozměr 

pobytu v takových lokalitách. Současně jsou svědectvím neobyčejně rozmanitých konfesijních a 

národnostních interakcí a koexistence na jednom místě již od 18. století, což se projevilo 

například výstavbou svatyní nejrůznějších konfesí. Karlovy Vary i všechna tři lázeňská centra 

mimoto hostila přední evropské umělce a politiky a přispívala k utváření moderní evropské 

společnosti. 

                                                 
18

  Selection criteria: 

i.)  to represent a masterpiece of human creative genius;  

ii.) to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, 

on developments in architecture or technology, monumental arts, town-plánning or landscape design;  

iii.) to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or 

which has disappeared;  

iv.) to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which  

illustrates (a) significant stage(s) in human history;  

v.) to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a  

culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the  

impact of irreversible change;  

11     http://whc.unesco.org/archive/repcom 92.htm#617 

http://whc.unesco.org/archive/repcom
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(iv): Památka   je   vynikajícím   příkladem   tradičního   lidského   sídla   nebo   využití   

území typického pro určitou kulturu (či kultury) 

Karlovy Vary i Západočeský lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské Lázně i 

Františkovy Lázně) představují vynikající příklady velkých evropských lázeňských komplexů 

kosmopolitního charakteru, koncepčně budovaných zejména v období 18.–20. století. Zcela 

jedinečná je geografická blízkost tří i jednotlivě významných lázeňských celků, vzájemně 

odlišných nejen základní urbanistickou koncepcí, ale i přírodními balneologickými zdroji i 

léčebnou specializací. Jednotící charakteristikou měst lázeňského trojúhelníku je mimořádné 

dochování historické urbanistické struktury a začlenění do působivého krajinného rámce, a 

kompletní lázeňská funkční vybavenost. Karlovy Vary obsahují neobyčejně bohatou pokladnici 

architektonicky vynikajících lázeňských, veřejných i obytných staveb, v různém poměru objektů 

ve slohu klasicismu a empíru, historizujících slohů, secese, až po art decó a tradicionalismus 1. 

poloviny 20. století.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Karlovy Vary, Císařské lázně, Zandnerův sál. 
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3.3.   Prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě statku (OUV) 
 

     Karlovy Vary jsou největší lázně České republiky s početnými prameny minerálních vod. 

Představují lázeňské město, které vzniklo již ve středověku (nesou jméno císaře Karla IV.) a po 

celý další vývoj v něm lázeňské funkce dominovaly. V tomto ohledu nemá na území České 

republiky srovnatelnou konkurenci. Lázeňská část města je malebně rozložena v hlubokém údolí 

řeky Teplé, sevřeném lesnatými stráněmi. 

V obraze města nyní zcela dominuje velkorysá výstavba 19. století a počátku 20. století ve 

formách historizujících slohů a secese. Kromě soustředěné kompaktní lázeňské zástavby v údolí 

jsou charakteristické i honosné vilové čtvrtě. Celek dotvářejí parky a okolní lesoparky s řadou 

pozoruhodných soliterních staveb (rozhledny, altány) a se sítí výletních cest. Karlovy Vary jsou 

typickými lázněmi kosmopolitního charakteru co do stylu i co do atmosféry. Historická část 

lázeňského města se po urbanistické stránce dochovala ve velmi intaktním stavu. Město si stále 

zachovává mimořádnou památkovou hodnotu 

 

3.4.   Navrhované prohlášení celosvětové mimořádné univerzální hodnoty   

(OUV)     
 

V rámci připravované nadnárodní sériové nominace Významné lázně Evropy (Great Spas 

of Europe) na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO byla vymezena jednotlivá 

obecná kritéria, která spolu s kritérii Operačních směrnic (viz výše) vytvářejí celosvětovou 

mimořádnou univerzální hodnotu (OUV). 

 

A: Celkový urbanistický koncept a širší prostředí  lázeňského města 
 

Celkový historický  vývoj, v němž samozřejmě bude zmíněn i vznik jednotlivých dominant či 

významných staveb. Budou tam zmiňovány architektonické i urbanistické struktury a stavby 

zaniklé.  

Charakteristickými aspekty jsou rozdělení města na strukturálně různé části podle lázeňských 

ploch, obytných čtvrtí a blízkých příměstských čtvrtí (např. ve spojení s dostupností železnice). 

Věhlasná lázeňská města byla dějištěm experimentování v plánování měst, kde města 

modelovaná dle mezinárodních standardů byla harmonicky integrována do přírodního prostředí.  

 
B: Výjimečná architektonická hodnota hlavních lázeňských budov:  

Historie a historický vývoj architektury lázeňského města i jednotlivých lázeňských objektů, 

rozmanitost a kvalita celkové repertoáru lázeňské architektury, stejně jako její začlenění do 

celkového kontextu městského urbanismu. Toto platí přednostně pro typické lázeňské budovy 

lázní s minerálními prameny jako lázeňské hotely, pitné haly, kolonády a pod.. Architekturu 

hotelů nebo rezidenčních vil a turistickou infrastrukturu odpovídající všem typům evropských 

lázní se světovým renomé lze začlenit do úvah s ohledem k jejich doložitelnému inovačnímu a 

průkopnickému transnacionálnímu významu. 

 
C. Národní a mezinárodní postavení a pověst: 
 

Lázeňské areály hrály a neustále hrají v historii lidstva důležitou roli jako významná společenská 

střediska. V jednotlivých etapách vývoje lázní se jejich návštěva stávala módou a lázně rostly 

v mondénní letoviska. Lázně s oblibou navštěvovali panovníci a představitelé vysoké šlechty, 

bohatí podnikatelé. V lázních se s oblibou konaly také četné kongresy, vědecké konference. 

Lázně se tak zejména v průběhu 19. století stávaly pozoruhodným kulturně společenským 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

55 

fenoménem. Důležitou roli tak hraje i aspekt kulturně společenský - nakolik se může lázeňské 

místo chlubit mezinárodní klientelou, váženými a slavnými návštěvníky, politiky, mecenáši. 

Autentické tradice světového věhlasu a mezinárodní dimenze vytvářejí komplexní 

interdisciplinární charakter daného místa jako místa mezinárodní komunikace a „europeizace“.   

Typickými rysy jsou vysoké procento a široká rozmanitost zahraničních hostů. Přítomnost tohoto 

mezinárodního publika by měla být ve městě prokazatelná.  

 
D. Kulturní a duchovní význam – příspěvek k odkazu evropské kultury: 
 

Lázeňské město jako místo mezinárodních politických setkání a významných politických 

událostí od 18. století až po 20. léta 20. století. Pobyty členů panovnických domů nebo státní 

představitelé a jejich přítomnost v odrazu ve vzhledu města. Byly zejména důležití pro proces 

utváření vztahu mezi pohlavími a demokratizace v 19. století. Mimoto byly významné lázně 

vysoce atraktivní pro známé umělce, ale  i význačné osobnosti kultury, spisovatelé, hudební 

skladatelé, malíři, v jejichž díle se odráží jejich pobyty.  

 
 

3.5.   Autenticita a integrita 
 

Města Západočeského lázeňského trojúhelníku, i Karlovy Vary samotné, vykazují 

mimořádnou integritu a autenticitu dochování jak z hlediska urbanismu a architektury, tak 

lázeňských funkcí. Představují autentické a z hlediska hodnot velmi integrální celky v podobě, 

jakou tato lázeňská města disponovala na konci svého tradičního vývoje (před 2. světovou 

válkou). Neobyčejně integrálně působí i architektonická tvářnost všech měst Západočeského 

lázeňského trojúhelníku. V těchto územích zcela dominuje autentická zástavba mimořádné či 

vysoké umělecké hodnoty. Autenticita exteriérů objektů je všeobecná. 

V Karlových Varech se na velké ploše vnitřního i vnějšího lázeňského území, dochovala v 

téměř intaktním stavu historická urbanistická struktura i jedinečný soubor budov lázeňské 

architektury. To je dáno souhrou specifických historických podmínek. Již ve 30. letech 20. století 

se nová výstavba rozvíjela jen velmi omezeně, neboť kapacita lázní byla dobudována nedlouho 

předtím a období hospodářské krize, které postihlo především německojazyčné oblasti 

Československa, nové investice vylučovalo. V období 2. světové války zůstaly západočeské 

lázně (stejně jako převážná část území Československa) stranou bojových akcí a naopak byly 

využívány jako lazarety a podobně. Po roce 1945 došlo k všeobecnému odsunu německého 

obyvatelstva a záboru jeho majetku. Po roce 1948 k tomu přistoupilo všeobecné zestátnění 

vlastnictví v podmínkách totalitní společnosti. Zatímco jinde v pohraničí to vše obvykle vedlo 

k úpadku a rozrušení urbanistické a obecně sídelní struktury, západočeské lázně představovaly 

potenciál příliš cenný i pro potřeby socialistického systému, který prosadil všeobecnou 

dostupnost bezplatné lázeňské péče pro nejširší vrstvy. Nezanedbatelná byla též role 

západočeských lázní pro získávání devizových prostředků od hostů z kapitalistických či 

rozvojových zemí. Díky tomu pokračovalo kontinuální využívání lázeňských kapacit všech tří 

měst. V tehdejších podmínkách šlo především o exploataci dříve vytvořených hodnot, jejichž 

životnost byla prodlužována jen nejnutnější údržbou. Díky tomu se v lázeňských městech 

neprosadila nová investiční výstavba lázeňských provozů či ubytovacích kapacit. Teprve v 70. a 

80. letech 20. století se tento stav začal částečně měnit, ale ke skutečně razantnímu vstupu 

nových objektů došlo jen v případě dvou objektů v Karlových Varech: hotelu Termal a Vřídelní 

kolonády. V obou případech to bylo spojeno s likvidací části starší urbanistické struktury. Tyto 

novostavby sice patřily mezi nejkvalitnější architektonická díla své doby, ale současně 

představovaly neobyčejně kontrastní zásah do architektonického obrazu i hmotové kompozice 

města. Kromě toho byla integrita v minulosti narušena jen dílčími zásahy (demolice několika 

objektů), jež se v celkovém měřítku lázeňského území neprojevují dominantně. 
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Celkový pohled na Karlovy Vary od západu v roce 1900 a 2012. 

 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

57 

 

4.   PAMÁTKOVÉ HODNOTY STATKU A HMOTNÉ  

      KULTURNÍ DĚDICTVÍ  

 
4.1    Památkově chráněné území    
 

Karlovy Vary se díky svému historickému stavebnímu fondu prezentují jako významný 

soubor urbanistických, architektonických, kulturně – historických, uměleckých a estetických 

hodnot, jejichž význam a potřeba ochrany jsou vyjádřeny existencí památkově plošně 

chráněného území ve formě městské památkové zóny. Z hlediska stavebního fondu se 

památková zóna vyznačuje urbanistickým souborem staveb se stanoveným podílem nemovitých 

kulturních památek. Na výrazněji nenarušené urbanistické struktuře sídla nebo její určující části 

jsou zachovány původní objemové formy rozhodujících typologických druhů staveb.  

Pro vnitřní diferenciaci památkového fondu v Karlových Varech se připravuje prohlášení 

nejvýznamnější části města, lázeňské zóny, za městskou památkovou rezervaci. Památková 

rezervace se vyznačuje urbanistickým souborem staveb zastoupeném především historickými 

památkami, z nichž velká část je vedena v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. 

Původní urbanistická struktura sídla není narušena nebo jen minimálně, přičemž narušeny nejsou 

ani objemové formy všech zastoupených typologických druhů staveb. Převážná část hodnotných 

staveb je dochována ve své autentické podobě, nevykazující závažné nebo neodstranitelné 

nedostatky. Plně je zachováno pojednání určujících obvodových plášťů, fasádních ploch, včetně 

architektonických a konstrukčních detailů. Zachovány jsou rovněž výplně okenních či dveřních 

otvorů. V neposlední řadě je dochováno rovněž základní dispoziční členění staveb včetně 

historické a umělecké podoby interiéru. Za památkovou rezervaci prohlašuje uvedené území 

svým nařízením vláda České republiky. S ohledem na mimořádné urbanistické a architektonické 

hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru za památkovou rezervaci nejvyšší možná plošná 

ochrana území a historického stavebního fondu.  

V roce 2006 bylo provedeno podrobné památkové vyhodnocení zástavby historického jádra 

Karlových Varů. Památkové vyhodnocení zástavby se ovšem neomezilo pouze na stávající 

chráněné území, ale zahrnulo i navazující plochy, pokud vykazovaly památkový potenciál. 

V průběhu hodnocení nominovaného místa se posuzuje jak objektivní kvalita navrženého celku, 

tak logika jeho vymezení, tedy jeho hodnotová a tématická integrita. Optimální vymezení 

budoucího nominovaného území bylo proto vedeno bez ohledu na současné majetkoprávní 

aspekty těchto celků a vychází čistě z výsledku uvedeného hodnocení. 

Ze zkušeností posuzování lokalit, které jsou již na Seznamu světového dědictví zapsány, je 

pro světové památky požadováno vymezení určitého ochranného pásma, které se v pravidlech 

nazývá „nárazníková zóna“ (buffer zone). Tato zóna má zajistit ochranu pohledových vazeb 

světové památky k jejímu historickému zázemí a zajistit i dohled nad stavebními aktivitami 

v jejím bezprostředním sousedství tak, aby nebyly její hodnoty atakovány rozvojovými projekty 

nevhodného rozsahu, charakteru či dokonce povahy fyzicky škodící dochovaným stavbám. Je 

samozřejmě výhodné, pokud i tato nárazníková zóna sama o sobě představuje hodnotné území 

s urbanistickými i architektonickými kvalitami. Při zvažování návrhu na nominaci bylo proto již 

s potřebou vymezit takovou nárazníkovou zónou počítáno. Nárazníková zóna a její hranice by 

samozřejmě měla mít právní oporu. Lze proto využít již existující hranici chráněného území 

nebo hranice lázeňských území podle statutu lázeňských míst.  

Je nutno otevřeně uvést, že zajištění určitého regulačního režimu pro optimální průběh 

potenciální světové památky a odborně správně vymezených nárazníkové zóny bude v procesu 

přípravy nominační dokumentace jistě nelehkým úkolem.  
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4. 1. 1  Městská památková rezervace  

(lázeňské centrum města) 
 

Rozloha v m
2
           

Rok prohlášení   rok 2011 – zpracování návrhu na rozšíření stávající MPR 

                           rok 2012 – zpracování návrhu na MPR, předáno na  MK ČR 

 

Obecné znaky památkové rezervace naplňuje území tím, že se jedná o významný historický 

urbanistický celek tvořený velkým množstvím nemovitých kulturních památek lázeňského 

charakteru, dochovanou historickou uliční sítí a parcelací i archeologickými nálezy, který je 

dokladem historického lázeňského a kulturního života. Součástí památkové rezervace jsou i dvě 

národní kulturní památky – kostel sv. Maří Magdalény a Císařské lázně (Lázně I).   

 
4. 1. 2  Městská památková zóna  

(obchodně správní část města) 
 

Rozloha v m
2
           

Rok prohlášení   1992 

 

Obecné znaky památkové zóny území obchodně správní části města naplňuje intaktně 

dochovanou urbanistickou strukturou a souborem staveb různých typologických druhů se 

značným podílem chráněných nemovitých kulturních památek, které jsou zachovány v 

původních objemových formách. 

 
4. 2.  Národní kulturní památky  
 

Národní kulturní památky tvoří nejhodnotnější a nejvýznamnější část kulturního dědictví. 

Vláda České republiky vybrané kulturní památky prohlašuje svým nařízením za národní kulturní 

památky.  
 

Kritéria výběru: 

- přesahují svými hodnotami regionální význam 

- dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje civilizace 

- jsou chápány skutečně jako národní  

- jde o nejkvalitnější reprezentanty určité skupiny kulturních památek 

- pokud jejich prvořadou hodnotou je vztah k významným osobnostem, musí se jednat o   

   osobnosti skutečně mezinárodního významu 

- u mladších objektů je podstatnou podmínkou jejich mezinárodní ohlas 
 

Naposledy byly národní kulturní památky prohlášeny nařízením vlády č. 50/2010Sb.,         

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní  památky, ze dne 8. února 2010. 

Tímto nařízením byly prohlášeny národními kulturními památkami na území Karlových Varů 

Císařské lázně a kostel sv. Máří Magdalény. 

  

4. 2. 1. Císařské lázně (Lázně I) čp. 306, Mariánskolázeňská 2 

Císařské lázně patří k největším a umělecky nejbohatším lázeňským domům v Karlových 

Varech. Lázeňská budova rašelinových lázní byla postavena na místě barokního pivovaru 

v letech 1893–1895. Plány vytvořili vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. 

Okázalá budova v historizujícím stylu francouzské neorenesance v sobě skrývá skvostné 

interiéry s neobvyklým komfortem a tehdejším nejmodernějším vybavením. Dispozice je 

trojtraktová, průběžná chodba obíhá po vnějším obvodu, lázeňské kabiny jsou situovány směrem 
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do atria. V pravé i levé části předního traktu byly situovány salony, kde lázeňští hosté čekali na 

procedury. Zde byla umístěna i dvě plátna od karlovarského malíře Wilhelma Schneidera 

zachycující nejslavnější návštěvníky Karlových Varů. V 1. patře se nachází velký Zanderův sál 

určený pro švédskou gymnastiku podle dr. Zandera. Nejcennější a nejhodnotnější lázeňskou 

koupelnou je Císařská lázeň (Fürstenbades) pro významné hosty, nacházející se v přední části 

pravého traktu. Rašelina se připravovala a míchala v částečně odděleném objektu, Rašelinovém 

pavilónu tak, aby tato činnost nerušila lázeňský provoz v hlavním traktu Císařských lázních.  

Císařské lázně jsou symbolem zlatého věku Karlových Varů a spolu s nimi i celého lázeňství 

v Západočeském lázeňském trojúhelníku 

 

4. 2. 2.  Děkanský chrám sv. Maří Magdalény čp. 1, Náměstí Svobody 

Děkanský chrám sv. Maří Magdalény byl postaven v letech 1732-1737 podle plánů 

pražského architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Architektonickým řešením v duchu 

dynamického baroka se řadí mezi nejkrásnější Dientzenhoferovy stavby v českých zemích. 

Stavba chrámu je výjimečná nejen svým provedením, ale i uspořádáním. Autor zde dovršil své 

snahy o spojení půdorysného schématu podélného kostela a centrální stavby vybudováním 

podélné centrály, jejíž ústřední prostor tvoří ovál, která je zaklenutá kopulí s lucernou. Prostor 

podzemí, druhotně v průběhu druhé poloviny 19. století upravený na kryptu, je unikátní ukázkou 

důmyslného založení monumentální barokní stavby. V rámci exkursní trasy je přístupné i 

podzemí chrámu. Kostel sv. Maří Magdalény v sobě pojí velkolepou architekturu spolu s 

vynikajícím technickým a statickým řešením stavby. 

Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se 

stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a 

skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím byly poškozeny kulturní hodnoty národní 

kulturní památky. 
 

 
 

Karlovy Vary, děkanský chrám sv. Maří Magdalény. 
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4. 3.  Nemovité památkově chráněné objekty na území celého města 
 

Seznam nemovitých kulturních památek na území Statutárního města Karlovy Vary je převzat 

z oficiálního Ústředního seznamu kulturních památek ČR, přístupného na webových stránkách 

Národního památkového ústavu.
19

   

číslo rejstříku = rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 

uz = stav ochrany (S, P = chráněno, NKP = národní kult. památka) 

sídelní útvar = historická lokalita 

čp. = číslo popisné objektu 

název = věcně upravený název památky 

adresa = název ulice či popis polohy; názvy ulic opraveny podle úředního stavu 

Stav ochrany ke dni 4. 12. 2012 

 

číslo 

rejstříku 
uz 

sídelní  

útvar 
čp. název památky 

adresa  

umístění 

41251 / 4-

792 S 

K. Vary  -

Doubí čp.136 zámek   

19189 / 4-

869 S 

Karlovy 

Vary   kostel sv. Linharta, zřícenina 

V od obce Doubí, Z od 

Vrchu Přátelství 

18326 / 4-

886 S 

Karlovy 

Vary   Schwarzova kaple 

horní konec ul. Zámecký 

vrch, vidlice ul. Petra 

Velikého a Sovovy stezky 

19544 / 4-

887 S 

Karlovy 

Vary   kaplička sv. Vavřince 

mezi ul. Bezručova a nábřeží  

J. Palacha 

15185 / 4-

4133 S 

Karlovy 

Vary 

čp. 302, 

307, 448, 

516, 580, 

698 

soubor lázeňských domů s 

omezením: architektonický 

výraz fasády Mariánskolázeňská ulice 

45737 / 4-

876 S 

Karlovy 

Vary   kolonáda Mlýnská Mlýnské nábřeží 

27946 / 4-

4052 S 

Karlovy 

Vary   kolonáda Sadového pramene Dvořákovy sady 

16086 / 4-

4327 S 

Karlovy 

Vary   kolonáda Tržní Tržiště 

21667 / 4-

4130 S 

Karlovy 

Vary   rozhledna - vyhlídka Karla IV. nad Poštovním dvorcem 

15221 / 4-

4129 S 

Karlovy 

Vary   vyhlídka Diana Vrch přátelství 

25325 / 4-

878 S 

Karlovy 

Vary   altán - Findlaterův chrámek nad Poštovním dvorem 

34295 / 4-

879 S 

Karlovy 

Vary   
altán - chrámek kněžny 

Kuronské, tzv. Dorotein 

nad řekou proti Galerii 

umění 

19080 / 4-

888 S 

Karlovy 

Vary   socha Karla VI. 

na budově městské knihovny 

čp. 891, I. P. Pavlova 7 

28332 / 4-

875 S 

Karlovy 

Vary   socha sv. Bernarda z Clairvaux na S konci kolonády 

38550 / 4-

3979 S 

Karlovy 

Vary   
socha sv. Jana Nepomuckého 

u kostela sv. Máří 

Magdaleny 

 

                                                 
19

 http://monumnet.npu.cz 

http://monumnet.npu.cz/
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45366 / 4-

874 S 

Karlovy 

Vary   socha sv. Jana Nepomuckého 

mezi řekou Teplá a 

Smetanovými sady 

19913 / 4-

873 S 

Karlovy 

Vary   
sloup se sousoším Nejsvětější 

Trojice Tržiště 

19874 / 4-

4760 P 

Karlovy 

Vary   smírčí kříž 

pod Dianou, 40 m J od 

Findlanterova sloupu 

32854 / 4-

900 S 

Karlovy 

Vary   smírčí kříž v zahradě Vojenských lázní 

17491 / 4-

896 S 

Karlovy 

Vary   
pomník - busta Adama 

Mickiewicze 

v parku, u Mickiewiczova 

mostu 

24844 / 4-

897 S 

Karlovy 

Vary   
pomník - busta cara Petra 

Velikého park na Jelením skoku 

35444 / 4-

894 S 

Karlovy 

Vary   pomník - busta J. W. Goetha Goethova stezka 

44871 / 4-

895 S 

Karlovy 

Vary   pomník - památník F. Schillera v parku 

18594 / 4-

892 S 

Karlovy 

Vary   pomník B. Smetany 

v parku S od Poštovního 

dvora 

29321 / 4-

893 S 

Karlovy 

Vary   pomník L. van Beethovena park za Poštovním dvorem 

40764 / 4-

898 S 

Karlovy 

Vary   socha Hygie v hale Vřídelní kolonády 

14564 / 4-

889 S 

Karlovy 

Vary   socha Karla IV. 

v parku na stezce Jeana de 

Carro 

11888 / 4-

4757 P 

Karlovy 

Vary   vodojem č. I Svahová 

34358 / 4-

4552 P 

Karlovy 

Vary   Labitzkého lávka 

přes řeku Teplá, u hotelu 

Pupp 

101168 P 

Karlovy 

Vary   
silnice stará Pražská, z toho jen: 

pozemek parc. č. 434   

31953 / 4-

870 NKP 

Karlovy 

Vary čp.1 kostel sv. Máří Magdalény nám. Svobody 

37382 / 4-

871 S 

Karlovy 

Vary čp.2 
kostel sv. Ondřeje s 

Mozartovými sady Ondřejská 

89006 / 4-

4989 P 

Karlovy 

Vary čp.3 
evangelický kostel  

sv. Petra a Pavla, fara Mariánskolázeňská 

32855 / 4-

4128 S 

Karlovy 

Vary čp.4 anglikánský kostel sv. Lukáše Zámecký Vrch 

28801 / 4-

4556 P 

Karlovy 

Vary čp.19 Městský dům (radnice) Lázeňská 

17258 / 4-

885 S 

Karlovy 

Vary čp.21 dům U Zlatého klíče Lázeňská 

34181 / 4-

881 S 

Karlovy 

Vary čp.22 divadlo Vítězslava Nezvala Nová louka 

10839 / 4-

5032 P 

Karlovy 

Vary čp.27 městský dům Černý orel Tržiště 

17153 / 4-

4123 S 

Karlovy 

Vary čp.29 lázeňský dům Zawojski Tržiště 

46834 / 4-

4534 P 

Karlovy 

Vary čp.35 lázeňský dům Wolker Tržiště 

32832 / 4-

4147 S 

Karlovy 

Vary čp.37 lázeňský dům Atlantic Tržiště 

27713 / 4-

4560 P 

Karlovy 

Vary čp.43 lázeňský dům Olympia Divadelní nám. 
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36635 / 4-

4503 P 

Karlovy 

Vary čp.82 obchodní dům Baťa Vřídelní 

34615 / 4-

4532 P 

Karlovy 

Vary čp.83 lázeňský dům Rubín Vřídelní 

37556 / 4-

4559 P 

Karlovy 

Vary čp.85 dům Petr Vřídelní 

10312 / 4-

4906 P 

Karlovy 

Vary čp.93 mateřská škola Na Vyhlídce 

15990 / 4-

4139 S 

Karlovy 

Vary 

čp. 474 a 

479, 995, 

223 

soubor lázeňských domů 

Carlsbad Plazza (Moskau-

Neapel, Quirinal, Rudolfhof) Mariánskolázeňská 

41634 / 4-

4122 S 

Karlovy 

Vary čp.243 Městská spořitelna Divadelní nám. 

15403 / 4-

4131 S 

Karlovy 

Vary čp.244 
rozhledna - vyhlídka Johana 

Wolfganga Goetha   

35026 / 4-

4132 S 

Karlovy 

Vary čp.287 lázeňský dům Mickiewicz Nová louka 

40122 / 4-

4536 P 

Karlovy 

Vary čp.296 
lázeňský dům a vinárna 

Embassy Nová louka 

103427 P 

Karlovy 

Vary čp.297 
divadlo Husovka, Měšťanská a 

obecná škola Husovo nám. 

18222 / 4-

4135 S 

Karlovy 

Vary čp.298 lázeňský dům Quisisana Mariánskolázeňská 

22377 / 4-

4134 S 

Karlovy 

Vary čp.301 lázeňský dům Jiskra Mariánskolázeňská 

39139 / 4-

4136 S 

Karlovy 

Vary čp.304 lázeňský dům Alser Mariánskolázeňská 

17027 / 4-

880 NKP 

Karlovy 

Vary čp.306 
Císařské lázně (Lázně I) 

bez budovy přípravny rašeliny Mariánskolázeňská 

103417 P 

Karlovy 

Vary čp.308 dům Deutschland Mariánskolázeňská 

16053 / 4-

877 S 

Karlovy 

Vary čp.309 
lázeňská stavba - zahradní 

restaurace Poštovní dvůr Slovenská 

28677 / 4-

4163 S 

Karlovy 

Vary čp.310 Grandhotel Pupp Mírové nám. 

33006 / 4-

4550 P 

Karlovy 

Vary čp.338 lázeňský dům Petr Veliký Stará louka 

28919 / 4-

4558 P 

Karlovy 

Vary čp.339 lázeňský dům Palacký Stará louka 

46198 / 4-

4553 P 

Karlovy 

Vary čp.343 lázeňský dům Elefant Stará louka 

19987 / 4-

4555 P 

Karlovy 

Vary čp.375 lázeňský dům Kladno Stará louka 

22592 / 4-

4146 S 

Karlovy 

Vary čp.377 městský dům U Tří mouřenínů Tržiště 

19645 / 4-

4554 P 

Karlovy 

Vary čp.378 lázeňský dům Continental Tržiště 

13264 / 4-

4549 P 

Karlovy 

Vary čp.381 lázeňský dům Tři jehňátka Tržiště 

19695 / 4-

4562 P 

Karlovy 

Vary čp.382 dům Sedm planet Tržiště 

37404 / 4-

4538 P 

Karlovy 

Vary čp.384 lázeňský dům Puškin Tržiště 
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10841 / 4-

5033 P 

Karlovy 

Vary čp.386 dům Perun Tržiště 

12940 / 4-

4537 P 

Karlovy 

Vary čp.387 lázeňský dům Heluan Tržiště 

15105 / 4-

4539 P 

Karlovy 

Vary čp.388 lázeňský dům Split Tržiště 

30683 / 4-

4531 P 

Karlovy 

Vary čp.399 dům Walter Scott Pod Jelením skokem 

20420 / 4-

4548 P 

Karlovy 

Vary čp.420 
zahradní restaurace  

Malé Versailles Křižíkova 

15836 / 4-

868 S 

Karlovy 

Vary čp.431 hrad - Zámecká věž Zámecký vrch 

12091 / 4-

4909 P 

Karlovy 

Vary čp.438 zájezdní hostinec Helenin dvůr Libušina 

40897 / 4-

4137 S 

Karlovy 

Vary čp.467 lázeňský dům Labitzký Mariánskolázeňská 

36391 / 4-

4042 S 

Karlovy 

Vary čp.480 lázeňský dům Paderewski Lázeňská 

29608 / 4-

883 S 

Karlovy 

Vary čp.507 Lázně III. Mlýnské nábřeží 

30761 / 4-

901 S 

Karlovy 

Vary čp.542 Lützowova vila stezka Jeana De Carro 

25932 / 4-

4142 S 

Karlovy 

Vary čp.547 lázeňský dům Coburg Mariánskolázeňská 

33261 / 4-

4143 S 

Karlovy 

Vary čp.559 Hlavní pošta T. G. Masaryka 

46356 / 4-

4145 S 

Karlovy 

Vary čp.567 sanatorium Richmond Slovenská 

38313 / 4-

884 S 

Karlovy 

Vary čp.574 Vojenský lázeňský ústav  Mlýnské nábřeží 

24124 / 4-

3978 S 

Karlovy 

Vary čp.578 Okresní hejtmanství - muzeum Nová louka 

10777 / 4-

5018 P 

Karlovy 

Vary čp.583 sanatorium – Savoy Westend Petra Velikého 

20062 / 4-

4561 P 

Karlovy 

Vary čp.618 lázeňský dům Olympic Zámecký vrch 

49748 / 4-

5153 P 

Karlovy 

Vary čp.853 vila Artemis Petra Velikého 

45979 / 4-

4164 S 

Karlovy 

Vary čp.918 sanatorium – Bristol Palace Zámecký vrch 

46147 / 4-

4551 P 

Karlovy 

Vary čp.971 dům Osborne Zámecký vrch 

10847 / 4-

5029 P 

Karlovy 

Vary čp.991 lázeňský dům Ritter Krále Jiřího 

12650 / 4-

4929 P 

Karlovy 

Vary čp.1032 Základní škola Libušina Libušina 

15944 / 4-

872 S 

Karlovy 

Vary čp.1039 
Pravoslavný kostel  

sv. Petra a Pavla Krále Jiřího 

45809 / 4-

4563 P 

Karlovy 

Vary čp.1048 lázeňský dům Marghareta U Imperiálu 

10846 / 4-

5037 P 

Karlovy 

Vary čp.1053 lázeňský dům Trocnov Krále Jiřího 

11490 / 4-

4530 P 

Karlovy 

Vary čp.1070 
hřbitov ústřední (evangelický, 

katolický, židovský) Hřbitovní 
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49738 / 4-

5152 P 

Karlovy 

Vary čp.1075 vila Ahlan Sadová 

10850 / 4-

5030 P 

Karlovy 

Vary čp.1087 lázeňský dům Vyšehrad Krále Jiřího 

29108 / 4-

4144 S 

Karlovy 

Vary čp.1088 hotel Národní dům T. G. Masaryka 

10849 / 4-

5036 P 

Karlovy 

Vary čp.1096 lázeňský dům Smetana Krále Jiřího 

10840 / 4-

5031 P 

Karlovy 

Vary čp.1106 vila Liberty Krále Jiřího 

20493 / 4-

4127 S 

Karlovy 

Vary čp.1107 dům Beseda Jaltská 

10848 / 4-

5038 P 

Karlovy 

Vary čp.1117 
Základní škola Dukelských 

hrdinů Moskevská 

10842 / 4-

5035 P 

Karlovy 

Vary čp.1145 
Alžbětiny lázně (Lázně V) 

se Smetanovými sady Smetanovy sady 

25859 / 4-

4557 P 

Karlovy 

Vary čp.1163 
soud - areál s vězeňským 

dvorem, mostkem, ohradní zdí Moskevská 

20197 / 4-

4991 P 

Karlovy 

Vary čp.1196 vila Becher tř. Krále Jiřího 

50859 / 4-

5235 P 

Karlovy 

Vary čp.1211 činžovní domy Mona Lisa  nábř. Jana Palacha 

10838 / 4-

5034 P 

Karlovy 

Vary čp.1212 hotel Imperiál Libušina 

50860 / 4-

5234 P 

Karlovy 

Vary čp.1217 činžovní dům Am Lido nábř. Jana Palacha 

52594 / 4-

4126 S 

Karlovy 

Vary čp.1223 tržnice Horova 

12085 / 4-

4885 P 

Karlovy 

Vary čp.1229 Komerční banka nám. Republiky 

104162 P 

Karlovy 

Vary čp.1235 vila Pupp Jarní 

104419 P 

Karlovy 

Vary čp.1370 vila Skt. Georg Havlíčkova 

27775 / 4-

899 S 

Karlovy 

Vary čp.2119 
kolonáda Zámecká  

(Zámecké lázně) Tržiště 

 

100656 P 

K. Vary  

Stará Role   kostel Nanebevstoupení Páně Kostelní 

32399 / 4-

1033 S 

K. Vary  

Stará Role   
výšinné opevněné sídliště - 

hradiště, archeologické stopy Bažantí vrch 

 
 

Počet nemovitých kulturních památek na území Statutárního města Karlovy Vary 

 
 

budovy               105 

 

sochy, pomníky, památníky                 15 

 

liniové stavby                   2 

 

archeologická naleziště                   1 
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4. 4.   Specifikace jednotlivých druhů památkově chráněných objektů 
 

 

 Na území památkové rezervace i památkové zóny města Karlovy Vary je zastoupeno 

vícero druhů památkově chráněných objektů. Nejpočetnější je zastoupení památek lázeňského 

charakteru (velké lázeňské komplexy, lázeňské domy, sanatoria), nebo objektů s lázeňstvím 

různým způsobem spjatých (lázeňské penziony, hotely, vily). Dále jsou zastoupena panská sídla, 

hrady upravené na zámecké areály, sakrální stavby různých druhů církví a vyznání, drobné kaple 

a kapličky, vyhlídkové věže a rozhledny, zájezdní, zahradní a výletní restaurace, základní školy, 

mateřské školy, veřejné stavby městské správy a služeb či komerční objekty.  

 
 

Struktura jednotlivých druhů památek na území města Karlovy Vary 

 
 

Lázně, lázeňská sanatoria a lázeňské domy                70 

sakrální stavby (kostely, kaple a kapličky)                  9  (10) 

panská sídla (hrady, zámky)                  2   (3) 

vyhlídkové věže                  3   (4) 

zájezdní a výletní restaurace                  3   (7) 

školní budovy                  4 

veřejné budovy                  5 

komerční budovy                  4 

 

liniové stavby (dopravní infrastruktura) 
 

                 2 

další                 21 

 
Pozn. V závorce uveden celkový počet jednotlivých  typologických druhů památek i 

s nezapsanými exempláři. 
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4. 5.   Specifikace a výběr z nejvýznamnějších objektů lázeňského dědictví  
 

4. 5. 1. Specifikace typologických druhů objektů lázeňské dědictví v Karlových 

Varech 

 
Přímé užívání lázeňských funkcí se děje a provádí buď přímo u zřídla, nebo v lázeňských 

objektech. Zpočátku nebývala lázeňská střediska vybavena specializovanými lázeňskými 

stavbami. Až s vývojem balneologických vědomostí docházelo ke specializaci jednotlivých 

léčebných procesů a kúr. A tyto nové indikace a různorodé léčebné kúry zpětně determinovaly 

stavební a architektonickou podobu lázeňských zařízení, čímž docházelo k vytváření 

specializovaných lázeňských staveb. Lázeňská místa se tak začala odlišovat od běžné městské 

zástavby zvláštností stavebních forem. Lázeňské místo muselo být vybaveno patřičnými 

lázeňskými stavbami, které nemohly chybět  – lázeňské domy, velké lázeňské komplexy 

(v Itálii nazýváné Stabilimento, ve Francii Bain, v Německu Kurhaus), inhalatoria, kloktárny, 

kolonády, pavilóny, pitné haly, konverzační domy, kasina, divadla, lázeňská ubytovací 

zařízení. Soubor těchto zařízení prezentuje typickou a lázeňskou architekturu, a tvoří 

charakteristické lázeňské prostředí. 

 

Lázeňské domy, Kurhausy 

Řešení koupelového provozu v západočeských lázních vycházelo plně z předloh a principů 

samostatných lázeňských domů obsahujících prostory pro léčebné procedury. Takové stavby se i 

u nás obecně označovaly německým pojmem Kurhaus. Od první poloviny 19. století dostávaly 

velké lázeňské domy po vzoru antických therm uzavřený půdorys s vnitřním nádvořím, 

v interiéru probíhala u dvorního průčelí chodba, z níž byly přístupné jednotlivé místnosti 

s předsíňkou a vanami, přiléhající k hlavnímu průčelí. Starší dispoziční řešení bylo dvoutraktové, 

od druhé poloviny 19. století se prosazovaly dispozice trojtraktové se střední chodbou a 

koupelovými kabinkami po obou stranách. Identická řešení takovýchto dispozic lázeňských 

domů se uplatňovala zejména v Německu či Rakousku, modifikovaná pod vlivem prostředí 

sladké Francie a klasické Itálie. Podobná řešení můžeme nalézt dokonce i v anglických a 

italských přímořských lázních. Tato dispoziční schémata byla uplatněna také v případě Kurhausu 

(nynější Lázně III) v Karlových Varech i Nových lázní v Karlových Varech. Velmi zajímavou 

dispozici vycházející z tohoto základního typu mají Císařské lázně v Karlových Varech. Řešení 

lázeňského provozu v karlovarských Císařských lázních je naprosto jedinečné.  

 

Kursaaly, konverzační domy 

Často byl koupelový provoz spojen s velkým sálem pro nejrůznější společenské příležitosti a 

takový objekt se pak nazýval Kursaal, Kursalon či Konversationsaal. Lázeňská místa v 17. a 18. 

století se stávala stále více dostaveníčkem vznešených hostů ze šlechtického prostředí. V letních 

měsících pak přebírala úlohu šlechtických rezidencí včetně potřeby osobní prezentace a zábavy. 

Právě zábava nabyla převahy nad často drastickými lázeňskými procedurami. Stavby vznikající 

v lázních v tomto období tedy neměly primárně účel léčebný, ale spíše společenský pro ukrácení 

dlouhé chvíle. V první fázi vyrůstaly drobné letohrádky a domy se sály z dřevěných či 

hrázděných konstrukcí, postačující pro jejich sezónní využití (Karlovy Vary – Saský sál 1701, 

Český sál před rokem 1715). Později se budují již výstavnější zděné stavby.  

I v Karlových Varech byla u vývěru hlavního pramene Vřídla postavena budova s velkým 

sálem. Vřídelní sál Karlových Varech z let 1774-1777 byl prvním skutečným Kursalonem či 

Kursaalem v Karlových Varech, kde se mohli lázeňští hosté shromažďovat a nerušeně 

konverzovat. Vytvořil se tak charakteristický lázeňský objekt „sala di cure“ (sál pro léčení), 

halová stavba s velkým sálem pro pořádání plesů a bálů, podle vzoru šlechtických paláců.  
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Tak, jak do lázní začíná jezdit na přelomu 18. a 19. století i měšťanská společnost, začínají 

se původně šlechtické sálové stavby přeměňovat na komplexnější kulturně společenské objekty. 

Lázně se staly místem setkávání politiků, bankéřů, obchodníků a navazovaly se zde potřebné 

společenské kontakty. Tomu všemu bylo potřeba vytvořit zázemí. Otevírají se proto místnosti 

pro konverzaci, čítárny, knihovny. Rodí se tak nový objekt určený i ke vzájemné zábavě při 

konverzaci, hře a četbě nazývaný v německy hovořících zemích jako Konverzační dům 

(Konversationshaus). Prvotně se inspirovaly především anglickou architekturou 18. století. 

V palladiánském stylu tam vyrůstaly speciální stavby „Assembly Halls“ či  „Assembly Rooms“ 

pro konverzaci, společenské slavnosti, bály, večírky s tancem a hudbou, kde se popíjel čaj a 

hrály karty. Sály měly podobu antických staveb se sloupovím. Takovýto sálový objekt posléze 

nemohl chybět v žádném velkém lázeňském městě, které chtělo hrát význačnější roli. Byla to 

místa pro setkávání lidí všech společenských vrstev. Součástí byla jídelna, kuchyně, čtenářský 

kabinet i divadelní scéna. Dále se zde doplňovaly i hudební salóny, kulečníky a šachové salóny, 

a samozřejmě také herny. Jednotlivé sály a salónky se propojovaly krytými promenádami. 

Ke konci 19. století nabývají formy Kursaalu více strukturovaných staveb pod vlivem 

francouzské neorenesance zprostředkované vídeňským prostředím -  s velkým ústředním sálem 

zakončeným mohutnou skružovou střechou a čtveřicí nárožních věžic završených báněmi. Pro 

nabídku využití volného času v lázních byly dále k dispozici kavárny, prostory pro pití čaje, 

výletní restaurace a pod. Možností byly i sportovní zařízení jako střelnice, hřiště pro golf, kriket 

nebo tenis, kuželky, jezdecké školy či šermířské salóny. 

V Karlových Varech byly nejznámějšími sálovými objekty Saský a Český sál (dnešní 

Grandhotel Pupp), dále byl sále vybaven i Poštovní dvůr, Sál přátelství (dnešní Toscana), 

sanatorium Richmond, zájezdní hostinec Helenin dvůr, Myslivna, Kaiser park (dnešní Gejzír 

park) a řada dalších. Jedním ze slavných sálů se může chlubit i Hotel Střelnice (dnešní Národní 

dům). 

 

Pavilóny nad prameny 

Pro zabezpečení vývěrů pramenů při pitné kúře, byly nad jejich vývěry zřizovány jednoduché 

přístřešky či drobné altánky a později nákladnější stavby architektonizované podle vládnoucího 

vkusu. Nejstarší forma pavilónků spočívala z pouhých dřevěných přístřešků klasických 

tesařských konstrukcí. Byly to častokrát volné otevřené stavby s dřevěnými sloupky zastřešené 

stanovými stříškami. V barokním období se pavilónky budovaly jako samostatně stojící objekty 

nejčastěji oktogonálních forem na způsob centrálních kaplí, zastřešené báněmi, kupolemi či 

zalamovanými mansardovými střechami. Tato podoba vycházela z klasických slohových 

tendencí sakralizace daného místa. Jako příklad lze uvést pavilóny nad prameny v Karlových 

Varech ve srovnání s pavilóny v lázních Pyrmont, či v lázních Wilhelmsbad.  

Nadcházející doba osvícenství se svým opětovným příklonem ke klasickému umění starého 

Říma a nově i Řecka formovala pavilónky nad prameny podle vzorů antické vznešenosti jako 

nové chrámy zdraví – temply či gloriety. Namísto oktogonálních půdorysů se aplikují kruhové 

formy s plně otevřeným sloupovím typu monopteros. Takovéto pavilonky umožnily pohodlný 

přístup lázeňských hostů k prameni i nutné odvětrání prostoru. Na formu lázeňských glorietů a 

templů měly vedle antických a renesančních vzorů značný vliv i příklady anglických 

georgiánských staveb s palladiánskými motivy, inspirované především stavbami italského, 

pozdně renesančního architekta Andrea Palladia. Příkladem mohou být antikizující chrámky 

lásky a přátelství anglických přírodně krajinářských zahrad. Oblíbeným námětem byly takovéto 

stavby pro stavitele českého zemského gubernia, Josefa Esche, který navrhl celou řadu 

kruhových templů nad prameny, např. v Karlových Varech pavilón Tereziina pramene či 

Zámeckého pramene. 
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V duchu romantismu dostávaly pavilónky také podobu gotizujících stavbiček s lomenými 

oblouky či japonizujících a čínských forem s typickými stupňovitými stříškami, v Karlových 

Varech nad Bernardovým či Skalním pramenem a nad pramenem císaře Františka Josefa (dnešní 

Svoboda). Pavilónky nad prameny se budovaly až do 20. století, kdy v Karlových Varech přibyl 

pavilón pramene Dorotka či chrámek železitého pramene. Na samém konci 20. století byl 

vyzdvižen pavilónek nad pramenem Štěpánka u hotelu Richmond. 

 
Kolonády 

Stavby malých pavilónků u zřídel postupem doby nepostačovaly náporu lázeňských hostů a 

pacientů. A tak se začínají koncipovat větší stavby, které by mohly ochránit před nepřízní počasí 

více lidí najednou a zároveň mohly sloužit pro korzo a promenádu. Tomuto účelu nejlépe 

vyhovovaly dlouhé kryté chodby – kolonády. Jako stavební typ navazovaly na antickou, zejména 

řeckou sloupovou dvoranu, zvanou stoa. V čistých formách idylické interpretace antických 

kompozic se kolonády uplatnily v průběhu 1. čtvrtiny 19. století v německých zemích (Baden-

Baden, Wiesbaden, Bad Pyrmont, Heiligendamm, Lauterbach, Puttbus) i v anglosaském 

prostředí (Cheltenham, Leamington Spa).  

Ovšem svébytný svět kolonád představují zejména lázně v západních Čechách, kde je dosud 

zachována řada významných lázeňských kolonád. První lázeňskou kolonádní stavbou v českých 

zemích byla kolonáda Nového pramene postavená v letech 1792–1793 v Karlových Varech 

poblíž Mlýnských lázní, kterou nahradila v roce 1811 nová kolonáda podle projektu saského 

dvorního stavitele Johanna Augusta Giessela. Na nábřeží u Vřídla byla roku 1826 postavena 

podle projektu Josefa Esche Vřídelní kolonáda. Jedna z nejelegantnějších sloupových kolonád 

evropských lázeňských měst stojí nad Mlýnským pramenem v Karlových Varech podle projektu 

známého pražského architekta Josefa Zítka  

Velkolepých forem pak nabyly kolonády použitím železných a litinových konstrukcí. 

Příkladnou byla Vřídelní kolonáda v Karlových Varech od slavné dvojice vídeňských architektů 

Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera z let 1878-1879. Prvopočátek takovýchto staveb lze 

spatřovat opět v Anglii - Buxton (1853-1854) a Francii - Contrexéville (1885), Vichy (1889-

1900), Vittel (1892). Kolonády v Karlových Varech a posléze i v Mariánských Lázních ovšem 

svou mohutností předčily všechny ostatní.  

Na počátku 20. století opět nabývají kolonády klasicizují podoby „klasického lázeňského 

slohu“, jako například kolonáda Zámeckého pramene v Karlových Varech (1910-1912).  

 
Pitné haly 

Posléze se do interiéru kolonád či krytých hal přivádí více pramenů a vzniká tak nový typ 

lázeňské stavby, která se nazývá Pitná hala - Trinkhalle. Zde se shromažďují lázeňští hosté ke 

svému pravidelnému odběru vody při pitné kúře. Prameny byly vyvedeny do pramenných váz 

původně zapuštěných pod terén, v honosném uměleckém provedení. U vývěrů pramenů stála 

obsluha, tzv. pramenářky či podavačky pohárků, které po naplnění podávaly pohárek lázeňským 

hostům. Ve Francii i německých zemích se oblékaly do charakteristických oděvů, v Karlových 

Varech u Vřídla museli podavačky pohárků, tzv. Sprudelmädchen, nosit proti stříkající vodě 

pláště a pohárky naplňovaly na dlouhých tyčích. Pitné haly se často propojovaly s kolonádami, 

krytými promenádami i lázeňskými ústavy. Jako příznačný příklad pitné haly je možné uvést 

Trinkhalle v Baden-Badenu z let 1839-1842 ve formě mohutné arkádové galerie. V Čechách 

mohla být příkladem hala Vřídla v Karlových Varech. V Pitnou halu se přeměnila přivedením 

dalších pramenů i kolonáda Mlýnského pramene v Karlových Varech. I nové moderní formy 

pitných hal navazovaly na klasické předlohy takovýchto zařízení, v období nové klasiky např. 

hala u Zámeckého pramene v Karlových Varech (1911). 
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Stavby přidružených provozů, plnírny a stáčírny minerální vody, solivárny  

Pro léčebné využívání pramenů i mimo vlastní vývěr byl prováděn jejich odběr a zasílání i do 

vzdálených míst. Vývoz minerální vody vzrůstal v 16. století především ve Francii a v Německu. 

Zasílatelství vod se pak značně rozvinulo od konce 18. století. Voda se plnila zprvu do  

kameninových nádob, hliněných úzkohrdlých džbánečků a teprve s rozvojem sklářské výroby v 

polovině 19. století došlo k jejich nahrazení skleněnými lahvemi. 

Od poloviny 19. století se také začaly stavět specializované objekty k plnění. Bývaly přímo u 

pramenů, ale zároveň bylo dbáno, aby se kolem nich rozprostíral park a nedocházelo ke 

znečištění pramenů. Prostor plnírny býval v přízemí či polosuterénu pro zabezpečení stálé 

chladné teploty a prostorově ne příliš dělený, aby umožňoval návaznost jednotlivých kroků při 

plnění. Nejprve se musely lahve umývat, pak se naplnily (k tomu sloužily od druhé poloviny 19. 

století různé typy strojů – Mastermannův stroj v Německu, Hechtův plnicí stroj v Karlových 

Varech, Nováčkův stroj v Poděbradech) a uzavřely korkovou zátkou. Nakonec se lahve opatřily 

etiketou a zabalily do beden, do slámy či rašelinové drti. Součástí plníren a stáčíren tak musely 

být i sklady pro prázdné i naplněné lahve, pro korkové uzávěry, etikety, slámu k zabalení, pro 

bedny k nakládce apod. Často byla ke skladišti vedena železniční vlečka a nakládání se dělo buď 

přímo v jedné části objektu nebo pod přístřeškem.  

Pro Karlovy Vary byla typická i výroba soli, a to především z Vřídla. Získávala se původně 

prostým odpařováním a později sofistikovanějšími způsoby. Přímo u pramenů tak byly budovány 

v počátcích ještě nezastřešené bazénky, po čase kryté objekty, kde se tyto procesy prováděly.  

Z pramenů se vyráběly ale i další výrobky. Podle vzoru lázní Vichy ve Francii začaly v roce 

1847 v Bílině vyrábět zřídelní pastilky s cukrem. Vyráběly se i v Karlových Varech a Heinrich 

Mattoni vyráběl zřídelní pastilky i v Kyselce u Karlových Varů. Dalšími výrobky byla sůl do 

koupelí, kosmetika, mýdla, ale i lázeňské oplatky, suchary a také umělecké předměty z 

vřídlovce. 
 

Lázeňské hotely, penziony, vily 

V lázních nesměly chybět ani lázeňské penziony, hotely a vily. Ubytování lázeňských hostů 

se prvně dělo v lázeňských domech. Jak ale docházelo stále k větší návštěvnosti lázní, ubytovací 

kapacity starých lázeňských domů nepostačovaly, navíc do lázní proudili i hosté, kteří se nechtěli 

podrobovat lázeňské kúře. Ti se ubytovávali zprvu v drobných hostincích. Od 18. století začínají 

vznikat nové objekty, specializující se na ubytování hostů, hotely, které ovšem v sobě pojily 

nejen funkci ubytovací, ale i stravovací a společenskou.  

Na rozhraní 19. a 20. století vznikají velké hotelové komplexy s podélnou dispozicí 

s postranními křídly. Velkolepé stavby velkohotelů dotvářejí výraznou měrou ráz většiny 

lázeňských měst. Nejslavnějším příkladem  lázeňského velkohotelu v České republiky je 

bezpochyby Grandhotel Pupp v Karlových Varech, nebo Hotel a sanatorium Imperial.  

Stavební typ klasické rodinné vily nabývá v lázeňských městech vila odlišného využití – 

slouží pro ubytování lázeňských hostů - tedy jako penziony. Jednou z prvních vilových čtvrtí 

v českých lázeňských městech je vilová čtvrť Westend v Karlových Varech ze 70. let 19. století. 

Stavby těchto vilových objektů byly navrženy pro zvýšení „estetického“ účinku světových lázní 

a v samotném zájmu lázeňství. V lázních střední Evropy se navazuje jak na vývoj v tradičních 

lázeňských či přímořských letoviscích (například Oostende, Biaritz, Baden-Baden). Na přelomu 

19. a 20. století, v období Belle Époque, se rozvíjí vilová zástavba v různých variacích 

využívající širokou škálu inspirací a hledající prvky a vazby v nejrůznějších částech Evropy.                               
 

Lázeňské parky a lázeňské promenády 

Pohyb pacientů ordinovaný při pitné kúře vyvolal potřeby úpravy lázeňského korza, jeho 

krytí stromořadím, loubím nebo krytými galeriemi (Bad Pyrmont, Baden-Baden, Bad 

Brückenau). Velkou roli hrálo také zasazení lázeňského střediska do krajinného rámce. Postuláty 

nové krajinářské a zahradní tvorby přeměňující dříve uzavřené zahrady ve volnou krajinu, 

uplatňující se v anglickém prostředí již od 20. let 18. století, byly od konce 18. století přejímány i 
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do urbanistických plánů lázeňských míst. V řadě případů se tak vytvořily jedinečné celky 

a kompozice s cíleně proponovanou skladbou přírodních a stavebně hmotných prvků, které 

vytvářejí vhodné léčebné prostředí. Pro zpříjemnění lázeňského korza byly budovány lázeňské 

parky, sady či aleje. V Evropě nebylo snad jediného lázeňského místa, které by nemělo tichý a 

harmonický park jako volnou promenádu pod širým nebem. Nejstarší promenáda v Karlových 

Varech vznikla v polovině 18. století podél řeky Teplé, v prostoru dnešní Staré Louky. Karlovy 

Vary i ostatní lázeňská města Západočeského lázeňského trojúhelníku, představují jedinečný 

urbanistický soubor s množstvím promenádních cest v okolních lázeňských lesích naprosto 

mimořádného rozsahu. Tak rozlehlé a kompaktní lázeňské zóny se nikde jinde v Evropě 

nenachází. 

 

Výletní místa, zahradní a výletní restaurace 

Rousseauovský návrat k přírodě a pohyb jako léčebný prostředek vedl kroky pacientů 

dále do okolní přírody za městem. Zasazení Karlových Varů v romantickém prostředí hlubokého 

údolí, obklopeného věncem lesů a skalních výběžků, přímo lákalo k vytvoření promenádních 

cest stoupajících daleko do okolních svahů. Postupně dostávaly cíle těchto cest vypointování 

v podobě výletních hostinců, drobných parkových stavbiček či různých památných míst, která se 

stala oblíbenými výletními cíli lázeňské společnosti. K oblíbeným zastávkám v blízkém okolí 

města patřily tzv. veřejné zahrady se stolky, kde se hostům podávalo pohoštění. Jednou 

z nejslavnějších výletních cest v Karlových Varech byla cesta z Puppových alejí do údolí 

zvaném Dorotiny nivy a k Poštovnímu dvoru. Na vyhlídkových bodech s pohledem na lázeňské 

město vznikala četná zastavení, pavilónky a vyhlídkové věže, rozhledny. Krajinná scenérie 

obklopující lázeňské centrum přímo pronikla do urbanizovaného prostoru. 

 
 

Výběr nejvýznamnějších chráněných památek lázeňského dědictví na území města Karlovy 

Vary 

 
 

velké lázeňské komplexy                4   (5) 

kolonády                4   (5) 

pavilony nad prameny                 1  (5) 

lázeňské domy                43 

lázeňské penziony a vily                13 

hotely (velké komplexy, velkohotely)                  5 

divadla, galerie                  3 

sálové objekty (Kursaal)                  4 

výletní místa s drobnou architekturou                  6  (14) 

 

Pozn. V závorce uveden celkový počet jednotlivých typologických druhů památek lázeňské 

architektury i s nezapsanými exempláři. Lázeňských domů, drobných lázeňských penzionů a vil 

nezapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je na území Karlových Varů 

značné množství. 
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4. 5. 2. Výběr z nejvýznamnějších objektů lázeňského dědictví města   

              Karlovy Vary a objektů s lázeňstvím spjatých 

 
V lázeňské zóně Karlových Varů se nachází velké množství významných lázeňských staveb, 

které dodnes slouží svému prvotnímu účelu. Celek obsahuje několik kolonád. Dále zde stojí 

významné balneologické ústavy, sanatoria, městské divadlo, hotelové komplexy a mnoho dalších 

lázeňských hotelů a penzionů. V západní části, nad Mlýnskou kolonádou, vyrostla vilová čtvrť 

zvaná příznačně „Westend“, která představuje nejstarší a nejucelenější strukturu vilové zástavby 

v Karlových Varech. Lázeňské město je doplněno mnoha výletními cestami v přilehlých svazích, 

dnes znovu obnovovaných. Kultivace přilehlých lázeňských lesů kulminovala stavbou restaurací 

a vyhlídek na výšinách nad městem, dopravně propojených četnými lanovkami. 

 

Velké lázeňské komplexy 
 

Císařské lázně – Lázně I čp. 306, Mariánskolázeňská 2 

Nová lázeňská budova rašelinových lázní byla postavena na místě barokního pivovaru 

v letech 1893–1895. Plány vytvořili vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. 

Monumentální budova se stala chloubou Karlových Varů. Zastavěná plocha zaujímá 2800 m
2
. 

Okázalá budova v historizujícím stylu francouzské neorenesance v sobě skrývá skvostné 

interiéry s neobvyklým komfortem a tehdejším nejmodernějším vybavením. Směrem k městu je 

situován podélný trakt rozčleněný trojosým středním rizalitem, zastřešený rozložitou 

mansardovou bání, na který navazují boční křídla, ukončená krajními rizality, završenými 

menšími mansardovými báněmi. Na tento přední trakt se váže zadní trakt na půdorysu podkovy, 

se středním rizalitem zadního vstupu zastřešeným mansardovou bání, ze kterého původně 

vystupovalo velké komínové těleso. Křídla předního traktu i zadní trakt jsou zastřešeny 

mansardovou střechou. Bohatě zdobené jsou i interiéry budovy. Do vstupního vestibulu bylo 

možné vjíždět přímo kočáry. Za vestibulem se otevírá do prostoru majestátní trojramenné 

schodiště vedoucí do 1. patra. V pravé i levé části předního traktu byly situovány salony – 

čekárny, kde lázeňští hosté čekali na procedury. Zde byla umístěna i dvě plátna od karlovarského 

malíře Wilhelma Schneidera zachycující nejslavnější návštěvníky Karlových Varů až do roku 

1914. V půlkruhovém zadním traktu je situován věnec lázeňských kabin obepínající centrální 

atrium. Dispozice je trojtraktová, průběžná chodba obíhá po vnějším obvodu, lázeňské kabiny 

jsou situovány směrem do atria. Do vyšších pater vedl hydraulický výtah. V 1. patře se ve 

středním rizalitu nachází velký sál zvaný Zanderův, kde stála tělocvičná zařízení pro švédskou 

gymnastiku podle dr. Zandera. Celkem tu bylo 120 koupelen. Nejcennější a nejhodnotnější 

lázeňskou koupelnou je Císařská lázeň (Fürstenbades) pro významné hosty, nacházející se 

v přední části pravého traktu. Součástí této lázně s exkluzivní výzdobou byla i převlékárna 

(toaleta) a odpočinkový salón. Každá z ostatních koupelen přízemí i 1. patra obsahovala 

převlékárnu a kabinu. Zcela ojedinělý a unikátní byl i systém dopravy rašeliny do koupelen. 

Rašelina ke koupelím se připravovala a míchala v pohledově odsazeném pavilónu a spojovací 

chodbou byla přímo ve vanách dopravována do dvorany vlastního objektu. Kolem vnitřního 

obvodu dvorany stály pavlače s ocelovou konstrukcí, hydraulickým výtahem byla vana vytažena 

do konkrétního patra a po pavlači převezena k finálnímu usazení do koupelen. 

Císařské lázně jsou symbolem zlatého věku Karlových Varů a patří k největším a umělecky 

nejbohatším lázeňským domům v Karlových Varech. Dispozice lázeňského provozu 

v karlovarských Císařských lázních je však naprosto jedinečná. V současné době se připravuje 

obnova objektu s otevřením nového Muzea lázeňství. Jako jedinečný muzejní exponát by se do 

expozice Muzea měl zapojit i Rašelinový pavilón na přípravu rašeliny.  
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Karlovy Vary, Císařské lázně 

 

 

 
 

Karlovy Vary, Lázně III (Kurhaus) 
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Kurhaus - Lázně III čp. 507, Mlýnské nábřeží 5 

Jako místo ke stavbě lázeňské budovy, kde by se vykonávaly všechny léčebné výkony 

spojené s lázeňskou léčbou v Karlových Varech, byla vybrána lokalita severozápadně od 

Mlýnské kolonády. Projekt stavby vypracovali v roce 1863 Ludwig Renner, Gustav Hein a 

Eduard Labitzký. Slavností otevření objektu se uskutečnilo 10. září 1866. Svým monumentálním 

průčelím se objekt obrací směrem k Mlýnskému nábřeží, jemuž vévodí. Architektonický výraz 

čerpá z tehdy módních předloh raného historismu s neogotickými a neorománskými motivy. 

Hmota stavby je rozčleněna středním rizalitem a dvěma rizality nárožními na tři díly, jež díky 

svému převýšení nabývají formy věžic. Nároží flankují polygonální pilíře, vyrůstající nad 

střechu v malé polygonální věžičky. Všechny střechy jsou řešeny jako velmi nízké, aby mohla 

vyniknou profilovaná římsa jako výrazná atika s obrannými věžičkami v náznaku romantického 

cimbuří. Inspirací zde byla nepochybně německy orientovaná neogotika. Přísně souměrná 

dispozice se dvěma trojtraktovými křídly mezi trojicí rizalitů obsahuje dva vnitřní dvory. 

Vestibul a schodišťová hala je rozčleněna dvojicemi arkád na tři klenební travé. Štíhlé sloupy 

s kalichovými hlavicemi nesou valené klenby. V suterénu i v přízemí se nacházejí po obou 

stranách střední chodby lázeňské koupelny. Do patra budovy vede ve středu dispozice 

dvojramenné schodiště nesené arkádami. Arkády jsou vloženy i v patře u schodiště, kde 

rytmizují ústřední prostor a vymezují jednotlivé koridory foyeru. Nejhodnotnějším prostorem je 

nepochybně Slavnostní sál (Cursaal) v patře s velkou arkádou a lodžií, který získal iluzivním 

modrozelenošedým mramorováním podobu velkolepého mramorového sálu italských či 

francouzských forem. V roce 2004 byla provedena částečná obnova sálu do původní podoby. 

Lázně III se řadí k nejvýznamnějším veřejným lázeňským stavbám v Karlových Varech, kde je 

navíc lázeňský provoz nadále funkční. 

 

Vojenský lázeňský ústav  čp. 574, Mlýnské nábřeží 7 

Vojenský lázeňský ústav, postavený podle projektu W. Hagenauera v letech 1853–1855, se 

původně vyznačoval typickou strohou fasádou a přísnou symetričností rakouského tzv. 

kasárenského klasicismu
20

. Monumentálně působící čtyřkřídlý dvoupatrový objekt obsahuje 

vnitřní čtvercové nádvoří. Dostavba třetího patra je pozdější, z roku 1924, kdy byly fasády 

doplněny vysokým pilastrovým řádem s iónskými hlavicemi, sochařskou výzdobou i tzv. 

trofejemi. V přízemí se nacházely lázeňské provozy, v horních podlažích bylo 33 pokojů 

s předsíněmi pro důstojníky a 210 lůžek pro mužstvo. V jídelně je umístěn známý velkoplošný 

obraz Objevení Vřídla od Wilhelma Kandlera z roku 1848. V karlovarském prostředí je zcela 

mimořádná vnitřní kaple se sousoším Ukřižování od předního českého sochaře Václava Levého 

z roku 1856.  

 

Alžbětiny lázně – Lázně V  čp. 1145, Smetanovy sady 1 

Nová lázeňská budova, pojmenovaná podle císařovny Alžběty, byla postavena v letech 

1905–1906 podle projektu, který vytvořil městský inženýr a stavitel Franz Drobny. Slavnostní 

otevření lázeňské budovy se konalo 18. června 1906. Architektonický výraz objektu čerpá 

z neoklasicistních vzorů. Podle vlastních slov projektanta byla volena jednoduchá podoba, 

navazující na empírové příklady. Hlavní průčelí má konvexně vydutý střední rizalit, 

předstupující nárožní křídla mají uplatněny sloupové lodžie, navazující na motiv antického 

portiku či stoy. V interiéru vstupní haly můžeme spatřit reliéfy symbolizující lázeňství, 

inspirované motivy římské antiky. V nově otevřených lázních bylo poskytováno až 2000 

procedur denně, vedle klasické hydroterapie se v lázních poskytovaly i rašelinové koupele a 

zábaly. Budova je situována do parku císaře Františka Josefa I. s čtyřřadou alejí. Před objektem 

byl vytvořen malebný parter ve francouzském formálním stylu. Fontána před vstupním průčelím 

Alžbětiných lázní byla v roce 1963 doplněna aktem dívky od Břetislava Bendy.  

                                                 
20

 ROUBÍNEK Zdeněk – ROUBÍNKOVÁ Dana, Historismus, s. 23-25. 
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Dnes jsou Alžbětiny lázně největším balneoprovozem v Karlových Varech, v němž se 

provádějí všechny druhy lázeňských procedur. V letech 1969-1973 byla provedena podle plánů 

ing. arch. Břetislava Zezulky celková adaptace, v atriu budovy byl vybudován nový krytý 

rehabilitační plavecký bazén dlouhý 25 m se dvěma saunami. Historický objekt se zachovaným 

původním prostředím je tak dodnes plně funkčním a vyhledávaným místem léčení a relaxace, 

který byl v roce 2004 kompletně rekonstruován, včetně navazujícího bazénového komplexu. 

Alžbětiny lázně jsou největším balneoprovozem v Karlových Varech, v němž je poskytováno na 

60 druhů lázeňských procedur, využívajících vřídelní vodu a rašelinu. 

 
Kolonády, pitné haly 
 

Mlýnská kolonáda, Mlýnské nábřeží 

V místech, kde stál původně mlýn, byly v roce 1711 vybudovány Mlýnské lázně. V letech 

1792–1793 zde byla postavena první kolonáda ve formě dlouhého a otevřeného sloupového 

ochozu podél břehu řeky Teplé. V roce 1811 byla nahrazena novou kolonádou, postavenou podle 

plánu drážďanského stavitele Augusta Giesela. V roce 1827 byla ke Giesselově kolonádě 

přistavěna podle návrhu Josefa Esche Mlýnská kolonáda, postavená na místě starých Mlýnských 

lázní.  

O vybudování nynější kolonády byl požádán v roce 1869 pražský architekt Josef Zítek, 

proslavený tehdy svou realizací muzea ve Výmaru. První projekt, který předložil, navrhoval 

dvoupodlažní stavbu v novorenesančních formách, dělenou na střední nižší část sevřenou 

nárožními rizality zastřešenými palladiovskými kupolemi. Po zahájení stavby v roce 1870 musel 

Josef Zítek celkovou koncepci změnit a nový projekt v následujícím roce (1871) již řešil 

kolonádu jako přízemní sloupovou halu s architrávovým systémem v podobě antické stoy. 

Trojtraktová dispozice s použitím korintského řádu, která kryje celkem pět pramenů (Mlýnský, 

Skalní, Libušin, Knížete Václava a Rusalčin) nese kazetový strop a horní terasu s výraznou 

balustrovou atikou a ustupujícím horním pavilónem. Přibližně uprostřed je hala rozšířena 

apsidální nikou orchestřiště. Nárožní rizality s arkádovým systémem dostaly představěním 

sloupových portiků s tympanony podobu vydělených pavilónů. Na pilířcích atiky nárožních 

pavilónů bylo osazeno dvanáct alegorických soch, představujících jednotlivé měsíce roku. Na 

sochařské výzdobě tympanonů a festonů se podílel Bohuslav Schnirch a plastiky zhotovili 

sochaři Alfred Schreiber a Karl Wilfert. Stavba vlastní kolonády byla dokončena roku 1881. 

Celek byl dokončen až v roce 1892 přičleněním Skalního pramene pod Bernardovou skálou. Jak 

bylo ale teprve nedávno prokázáno, i tato severní část kolonády se Skalním pramenem byla 

provedena podle původního Zítkova projektu
21

.
 

Mlýnská kolonáda se svým majestátním 

sloupovím je jednou z nejelegantnějších sloupových kolonád nejen českých, ale i evropských 

lázeňských měst.  

 

Kolonáda Sadového pramene, Dvořákovy sady 

V letech 1880–1881 byl v Městském parku za Vojenským lázeňským domem postaven 

koncertní sál s restaurací. Projekt byl svěřen architektům Ferdinandu Fellnerovi a Hermannu 

Helmerovi, kteří objekt navrhli realizovat z litinových dílů. Dodavatelem litinových prvků byla 

Mariánská huť hraběte Salma z Blanska. Proto byl také koncertní sál zván Blanenským 

pavilónem
22

. Stavbu provedl karlovarský stavitel Josef Waldert. Obdélný objekt zastřešený 

bazilikálně sedlovou střechou byl doplněn na všech čtyřech stranách kupolovitými věžemi a 

sloupovými verandami. Teprve v průběhu stavby byl celý komplex koncertního sálu doplněn o 

                                                 
21

 KSANDR Karel, Architekt Josef Zítek – katalog díla, Praha 1996, s. 85; KSANDR Karel, Kolonáda Mlýnského 

pramene, archivní rešerše (rkp.). 
22

 ROUBÍNEK Zdeněk – ROUBÍNKOVÁ Dana, Historismus, s. 42-43; ZÍDKOVÁ Anna, Fellner a Helmer, s. 85-
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krytou promenádní část, která propojila Sadový pramen, vyvěrající v suterénu Vojenského 

lázeňského ústavu, s koncertním sálem. Podle tohoto pramene je též nazývaná Sadovou 

kolonádou. Kolonádu tvoří 50 m dlouhá veranda krytá ozdobnou litinovou konstrukcí 

v neorenesančním stylu, na štíhlých korintských sloupech, ukončená nárožními šestibokými 

pavilónky. Dodnes se zachovala promenádní část kolonády, která prošla v nedávné době 

nákladným restaurováním a je vynikající ukázkou litinových kolonádních staveb 2. poloviny 19. 

století v Karlových Varech.  

 

Tržní kolonáda, Tržiště 

Na místě zbořené staré karlovarské radnice na Tržišti měla být vybudována nová velká 

kolonáda. Vyhlášená architektonická soutěž však nebyla úspěšná a tak se městská rada rozhodla 

vybudovat prozatím pouze provizorní dřevěný přístřešek pro korzující lázeňské hosty. Projekt 

byl zadán již osvědčené dvojici architektů, Ferdinandu Fellnerovi a Hermannu Helmerovi. 

Kolonádu ve švýcarském stylu s ozdobnou dřevořezbou provedl v roce 1883 tesařský mistr 

Oesterreicher z Vídně.
23

 V roce 1904 byla kolonáda prodloužena o pravou část s velkou 

apsidální nikou s vývěrem Tržního pramene. V levé části vyvěrá pramen Karla IV. Malebné 

dřevěné krajkoví kolonády působilo natolik podmanivě, že bylo při rekonstrukci v letech 1991–

1993 provedeno znovu ve věrné kopii. Původně provizorní stavba se tak postupem doby stala 

jedním ze symbolů Karlových Varů.  

 

Kolonáda Zámeckého pramene – Zámecké lázně, Zámecký vrch 

U zámecké věže, v místech klasicistní kolonády Zámeckého pramene, byla vybudována 

v letech 1910–1912 nová kolonáda podle projektu profesora Friedricha Ohmanna z Vídně, který 

zde navrhl také výtah na Zámecký vrch. Stavba, provedená karlovarským stavitelem Friedrichem 

Seitzem, byla rozčleněna na tři samostatné celky: ve spodní části to byla velká výstavní a 

promenádní hala, na kterou navazoval otevřený kruhový Sluneční dvůr obklopený arkádami, a 

dále prostor pitné haly s vývěrem Zámeckého pramene, doplněný později monumentálním 

kamenným reliéfem Ducha pramenů od vídeňského sochaře W. Hejdy. Architektonický výraz ve 

stylu nové klasiky je nejvíce zřetelný zejména užitím typického glorietu jako symbolu lázeňství, 

do kterého byl přiveden další vývěr Zámeckého pramene, nazývaný od té doby Horní Zámecký 

pramen. Po delší devastaci byl objekt kolonády Zámeckého pramene přebudován v letech 2000–

2001 na Zámecké lázně s novým použitím antikizujících motivů. 

 

Vřídelní kolonáda čp. 2036, Divadelní náměstí 2 

Na místě staré klasicistní kolonády z roku 1826 byla v letech 1878–1879 postavena 

velkolepá litinová kolonáda podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a 

Hermanna Helmera
24

. Materiál dodaly salmovské železárny z Blanska. Jednalo o obdélnou 

bazilikální loď dlouhou 107 m, která měla boční stěny směrem k řece prosklené, pouze čelní 

stěny s portály byly vyzděné. Konstrukce v novorenesančním stylu byla montovaná 

z prefabrikátů a vyzdobená desítkami plastik a reliéfních postav z bronzu. Nosná konstrukce 

střechy se dvěma dominantními kupolemi nad Vřídlem a pramenem Hygieiy byla ocelová. 

Kolonáda sloužila svému účelu až do roku 1939.  

Nynější Vřídelní kolonáda byla postavena v letech 1967–1975 podle návrhu ing. arch. 

Jaroslava Otruby. Stavba z betonu, železa a skla vychází programově z kontradikce hladkých 

lapidárních linií hmoty kolonády s historizující architekturou svého okolí. Nad vývěrem Vřídla, 

tryskajícího do výšky 12 metrů, se zvedá prolamovaný skleněný polygon, jako symbol tepajícího 

srdce lázeňského města. Stavba nad zemí je sice nová, ale v podzemí se uchovávají pozůstatky 

starších lázeňských staveb, stojících dříve okolo Vřídla. Zachovala se stará kamenná nábřežní 
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 ZÍDKOVÁ Anna, Fellner a Helmer, s. 99. 
24

 Srov.: ROUBÍNEK Zdeněk – ROUBÍNKOVÁ Dana, Historismus v architektuře Karlových Varů, Karlovy Vary 

1996, s. 40-41; ZÍDKOVÁ Anna, Fellner a Helmer v Karlových Varech, Karlovy Vary 1997, s. 63-82. 
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zeď a litinový podstavec sloupku haly staré kolonády. V technickém suterénu Vřídelní kolonády, 

zpřístupněném novou exkursní trasou, je možné spatřit tzv. Staré prameniště s relikty starých 

regulačních vrtů a další technologická zařízení kolonády. Chodba s kavernovými prostory, kde se 

mimo jiné pokamenovávají předměty povlakem vřídlovce, ústí nad řeku otevřenými otvory 

prolomenými do nábřežní zdi. Starý suterén Vřídelní kolonády je po zprovoznění jednou z 

nejnavštěvovanějších expozic v regionu, poskytující návštěvníkům základní informace o historii 

Vřídla. 
 

 
 

Karlovy Vary, Tržní kolonáda 

 

 
 

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda 

 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

77 

 

 

 

 
 

Karlovy Vary, Sadová kolonáda 

 

 

 
 

Karlovy Vary, kolonáda Zámeckého pramene (Zámecké lázně) 
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Pavilóny nad prameny 
 

Pavilón pramene Svobody (Františka Josefa) Mlýnské nábřeží 

Při hloubení základů pro nový Kurhaus (Lázně III) na Mlýnském nábřeží v roce 1865 byl 

objeven nový pramen pojmenovaný po císaři Františku Josefovi I. Franzs-Josef Quelle, dnes 

nazývaný pramen Svobody. Z počátku se využíval jen ke koupelím a až roku 1872 začal být 

využíván i pro pitnou kúru. V zimě roku 1897 byl vývěr pramene mezi Mlýnskou kolonádou a 

budovou Kurhausu opatřen dřevěným pavilónem na polygonálním půdorysu, ve formách 

klasické švýcarské architektury. Dřevěná vyřezávaná konstrukce vynáší vykonzolovanou 

mansardovou báň s otevřenou lucernou. Podoba pavilónu se stala posléze předlohou dalším 

romantickým pavilónům v lázeňském městě. 

 
Pavilón Horního Zámeckého pramene 

 Jako součást kolonády Zámeckého prameny byl v letech 1910-1912 komponován na 

hranu svahu Zámeckého vrchu kruhový pavilón, evokující empírový gloriet, který zde nad 

pramenem stával v 18. století. Takovýto druh stavby představoval natolik charakteristický prvek 

lázeňské architektury, že se stal přímo archetypem, symbolem lázeňství.  

 
Pramen Dorotka  Dorotiny nivy 

Na místě klasicistního pavilónu u vývěru Kyselky (Sauerling), zvaného lidově Dorotka 

v Dorotiných nivách z roku 1838, byl v roce 1926 vybudován nový polygonální pavilón 

zastřešený nízkou bání. Navrhl jej spolu s blízkou budovou Plynových lázní architekt Rudolf 

Wels. Obvodové stěny, stejně jako báň, byly původně prosklené a plnil funkci gasometru a 

akumulační nádoby pro Plynové lázně.  

 

 
 

Karlovy Vary, pavilón pramene Svobody 
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Správní budovy 
 

Zámecká věž čp. 431, Zámecký Vrch 2 

Hranolová věž, vévodící městu na strmé skále přímo nad Tržištěm, je pozůstatkem hradu 

císaře a krále Karla IV. Příkaz k jeho vybudování mohl dát snad již kolem roku 1349, kdy zde 

upravoval lenní poměry na Loketsku. Podle místní tradice se tak stalo roku 1358, a toto datum 

přešlo později do povědomí jako založení lázeňského města. Císař Maxmilián II. v roce 1567 

věnoval pustnoucí hrádek městu. Při velkém požáru města roku 1604 vyhořel i hrad. Po obnově 

v roce 1608 sloužila věž jako městská hláska. Po dalším požáru města v roce 1759 byla věž 

výrazně upravena.
25

 Tehdy dostala nové ukončení ve formě arkádového ochozu, ze kterého byl 

městskými trubači oznamován příjezd lázeňských hostů, a nové zastřešení valbovou střechou 

s lucernou. Zámecká věž začala po těchto úpravách sloužit k bydlení. V podkroví byl pomocí 

hrázděných příček vyčleněn byt věžníka. Arkádový ochoz, konstrukce krovu i hrázděných příček 

byly datovány do rozmezí let 1765–1766. Štukatérská výzdoba fasád byla doplněna v roce 1878. 

V roce 1911 byl v rámci stavby nové kolonády Zámeckého pramene podle projektu Fridricha 

Ohmanna připojen k severovýchodní straně věže výtah na Zámecký vrch. Zámecká věž 

v Karlových Varech je jako pozůstatek panovnického a později šlechtického sídla, přeměněného 

v městskou hlásku, jednou z nejvýznamnějších památek lázeňského města. 

 
Městský dům - bývalá radnice   čp. 19 Lázeňská ulice 1 

Na místě současného domu stával městský Horní mlýn. V roce 1827 byl přestavěn a v roce 

1843 zapojen do  novostavby lázeňského domu. V letech 1892-1893 byl na jeho místě postaven 

Městský dům, který sloužil po zbourání historické radnice na Tržišti jako úřední dům – nová 

radnice. Projekt vypracoval architekt Alfréd Bayer v duchu seversky zaměřené neorenesance 

s barokizujícími články. Nizozemské vlivy prozrazuje přepásání fasády a článků vodorovnými 

pásy imitujícími kamenické detaily.  

 
Okresní (Krajský) soud  čp. 1163  Moskevská ulice  

V roce 1905 se Karlovy Vary dočkaly stavby budovy Krajského soudu, pro kterou bylo 

vybráno místo při cestě na Loket v nové části města. Parcelaci zdejších pozemků i se zanesením 

budov soudu připravil již v červnu 1897 Ing. Victor Oertl z karlovarského stavebního úřadu. 

Projekt stavby poté vyhotovil stavební rada Emil von Förster z Vídně v roce 1905. Samotná 

stavba proběhla následně v letech 1905-1909. Čtyřkřídlá budouva soudu obklopující vnitřní 

nádvoří je ukázkou vznosné neorenesance, kterou Förster v tomto případě koncipoval v duchu 

saské renesance s vysokými volutovými štíty s čučkami, portálem se sdruženými sloupy 

v římsko-dórském řádu, křížovými okny, vybíjenými ornamenty či  nástěnnými malbami se 

symboly soudnictví. Za budovou se ještě nachází vězeňský dvůr ohrazený vysokou zdí.  
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Karlovy Vary, Zámecká věž 
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Karlovy Vary,Městský dům (bývalá radnice) 
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Sakrální stavby 
 

Děkanský chrám sv. Maří Magdalény čp. 1, Náměstí Svobody 

Děkanský chrám sv. Maří Magdalény byl postaven v letech 1732–1737 podle plánů 

pražského architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Roku 1759 kostel spolu s městem vyhořel. 

Opraven byl v roce 1763. Typické zastřešení věží se ovšem navrátilo až během opravy v roce 

1861. Stavba chrámu je výjimečná nejen svým provedením, ale i uspořádáním tzv. podélné 

centrály. Ústřední prostor tvoří ovál, k němuž se napojují další oválné prostory tvořící presbytář, 

postranní kaple a vchodové předsíně u hlavního a bočních vstupů. Centrální prostor lodi je 

zaklenut kupolí s lucernou, osvětlující interiér. Presbytář a předsíň jsou zaklenuty plackou. 

Ochoz s emporami a kruchtou jsou otevřeny do hlavního prostoru, jeho balustrové zábradlí je 

spolu s římsami konkávně a konvexně vypjato do interiéru lodi.
26

 Vnější uspořádání hmoty 

kostela je doplněno mohutným dvouvěžím obráceným k historickému jádru města. Prostor 

podzemí, zaklenutý valenými klenbami s trojbokými výsečemi, je unikátní ukázkou důmyslného 

založení monumentální barokní stavby. Teprve druhotně, zřejmě v průběhu 2. poloviny 19. 

století, byl suterén upraven na kryptu. Při likvidaci okolního hřbitova sem byly uloženy 

vykopané kosterní pozůstatky z pohřbů kolem kostela. Ve výklencích byly zřízeny kaple Božího 

hrobu a ojedinělý oltář z hrachovce. Podzemí s kryptou je přístupné veřejnosti v rámci exkursní 

trasy. Kostel sv. Maří Magdalény v sobě pojí velkolepou architekturu spolu s vynikajícím 

technickým a statickým řešením stavby.  

 

Kostel sv. Ondřeje Ondřejská ulice 

Při vyústění Ondřejské ulice na dálkovou cestu z Prahy do Chebu byl postaven kolem roku 

1500 pozdně gotický kostel sv. Ondřeje, později upravený ještě renesančně. V letech 1840 až 

1841 byla provedena podle plánů stavitele Morawtze přestavba, která vtiskla objektu jeho dnešní 

klasicistní tvář. Jednolodní kostel s polygonálním presbytářem a postranní sakristií při lodi dostal 

nové zastřešení valbovou střechou se sanktusní vížkou a nad vstupní průčelí obrácené k jihu 

nízký trojúhelný štít. Sakristie završená trojúhelným frontonem byla rozšířena o dva nižší 

přístavky pro máry. V 80. letech 20. století byl kostel upraven na kavárnu, roku 1989 byla ale 

pietně znovu obnovena liturgická funkce stavby. V roce 2005 byl kostel převeden do vlastnictví 

Řeckokatolické církve a v letech 2005-2009 proběhla celková obnova. 

Za kostelem sv. Ondřeje se rozkládal hřbitov určený pro cizince, kteří zemřeli při svém 

pobytu v lázeňském městě. Mezi jinými lázeňskými hosty zvučných i pozapomenutých jmen zde 

byl pohřben v roce 1800 slavný pruský architekt Friedrich Gilly nebo v roce 1844 syn 

Wolfganga Amadea Mozarta, Franz Xaver Mozart. Přiléhající hřbitov zrušený v roce 1911 byl 

v roce 1913 upraven na Mozartovy sady, kam byly umístěny původní náhrobky z 18. a 19. 

století. Po nedávné rozsáhlé úpravě jsou Mozartovy sady opět přístupné široké veřejnosti. 

 

Evangelický kostel sv. Petra a Pavla Mariánskolázeňská ulice   

Evangelický kostel, původně zasvěcený sv. Petru, byl postaven v letech 1854-1856 

stavitelem Gustavem Heinem. Kostel byl vystavěn na pozemku hraběnky Schamburg-Lippe, 

která jej věnovala na zřízení modlitebny pro všechny nekatolické lázeňské hosty. Dokončen a 

slavnostně vysvěcen byl nový kostel 1. července 1856. Původní chrám byl prostou halovou 

stavbou završenou tympanonem bez zdobných prvků, pouze s kladím obíhajícím po celém 

obvodu a jednoduchým vstupním portikem. V letech 1864-1865 byl kostel rozšířen o nové hlavní 

průčelí s věží a současně byl prodloužen o nový presbytář. Fasádám přibylo členění pilastry s 

nezbytnou obloučkovou římsou v neorománském stylu. V letech 1893-1894 byl kostel 

upravován pod vedením architekta Jullia Zeissiga z Lipska a tehdy dostal svou konečnou 

podobu.  

                                                 
26

 Srov. například: HORYNA Mojmír, KUČERA Jaroslav, Dientzenhoferové. Praha 1998, s. 134-135. 
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Anglikánský kostel sv. Lukáše  čp. 4  Zámecký vrch  

Za společnost movitých anglických návštěvníků Karlových Varů požádal v roce 1874 sir 

Henry Killick o stavbu „English Church“ Ke stavbě nového anglikánského kostela byla zvolena 

parcela při cestě vybíhající ze Zámeckého vrchu a projektantem stavby se stal saský stavební 

rada z Lipska dr. Oscar Mothes, stavitelem firma Slowak. V roce 1876 byl položen základní 

kámen a již v roce 1877 byl kostel vysvěcen. Nový větší chrám tak nahradil starší menší svatyni 

stojící nad Švýcarským údolím, kde se v tuto dobu rodí sadová třída. Vlastní podoba stavby 

vychází ze seversky cítěného novogotického projevu architektury s uplatněním režného 

cihelného zdiva a výraznou, z části dřevěnou zvonicí nad křížem lodi a transeptu. V současnosti 

je kostel v majetku evangelické církve metodistické. 

 

Pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla s farou  čp. 1040 a 1049 Krále Jiřího 

Po dlouhou dobu usilovali věřící pravoslavného vyznání, přijíždějící tradičně ve velkém 

množství do lázeňského města, vybudovat si zde svůj vlastní chrám. Za projektanta chrámové 

stavby byl vybrán specialista na tento druh staveb, architekt Gustav Wiedermann 

z Františkových Lázní. Projekt byl zpracováván a dále upravován v letech 1894-1897. Vlastní 

podoba chrámu je typickou ukázkou Wiedermannova stylu. Projekt zřejmě vycházel z prvotních 

plánů architekta D. A. Uchtomského již ze 70. let 19. století. Základní kámen ke stavbě kostela 

byl položen 29. června (12. července) roku 1893, a vysvěcen byl 28. května 1897 mitroforným 

protojerejem Alexandrem Alexejevičem Lebeděvem. Výraz exteriéru i interiéru námětově čerpá 

z byzantsko-ruských sakrálních staveb. Výzdoba je řešena typickými prvky ruského klasického 

stavitelství, s rozličným bosováním, hvězdicemi či kokošniky. Severně od chrámu sv. Petra a 

Pavla byla postavena také budova fary s použitím klasických prvků ruského lidového 

řezbářského umění. V roce 1912 byl u vstupu do chrámu ze Sadové třídy umístěn bronzový reliéf 

cara Petra Velikého při příležitosti dvoustého výročí jeho pobytu v Karlových Varech. 

 

Kostel sv. Linharta 

Původně opevněný pozdně románský kostel sv. Linharta se hřbitovem stával na návrší nad 

středověkou osadou Thiergarten (Obora), která ležela na území loketské královské lovecké 

obory. Prvně se připomíná v roce 1246 jako jeden ze tří filiálních kostelů v kraji, náležejících k 

loketskému farnímu kostelu sv. Václava, darovaných Václavem I. tehdy pražskému klášteru řádu 

Křížovníků s červenou hvězdou. V polovině 14. století se Obora s kostelem stává majetkem nově 

vysazeného města Karlovy Vary. Zánik kostela souvisí pak s postupným opouštěním vsi a 

přesídlením obyvatel do nového města u Vřídla. Původní románský kostel obsahoval pravoúhlou 

obdélnou lod o rozměrech 12,5 x 10 m, na niž na východě navazoval pravoúhlý presbytářem o 

rozměrech 8 x 8 m. Podélné stěny kostela byly prolomeny na severní straně hlavním vstupem s 

lomeným portálem od vsi a na jižní straně podobným vstupem na přilehlý hřbitov. Zřícenina 

kostela byla oblíbeným výletním místem lázeňských hostů. V letech 1989-1992 provedlo 

Karlovarské muzeum archeologický průzkum kostela a poté došlo k celkové stabilizaci zdiva. 

 

Kaple sv. Vavřince  Nebozízek   

Drobná výklenková kaple z roku 1700 stojící na vyvýšenině zvané Vavřincův vrch 

(Laurenziberg) nad Novou Loukou. Původně byla prolomená na všech stranách půlkruhem 

ukončenými nikami, které byly podle vedut z počátku 19. století (V. Morstadt) zcela otevřené a 

uprostřed stála socha sv. Vavřince. Později byly otvory zazděny a do vytvořených nik byly 

zasazeny v roce 1855 olejomalby na plechu od Wilhelma Kandlera. Kromě světce samého, jímž 

měl být zřejmě sv. Vavřinec, zde měly být namalovány alegorie Naděje, Víry a Lásky. Obrazy se 

však již nezachovaly. 
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Karlovy Vary, Pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla 
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Kaple Panny Marie Bolestné 

Původně barokní kaple Panny Marie Bolestné, kterou nechal vybudovat v roce 1698 hrabě 

Johan Josef Šternberk na místě, které neslo nelichotivý název Nevěstčino zákoutí, nad dnešním 

Grandhotelem Pupp, byla v letech 1885-1886 neoogoticky přestavěna. Vznosná stavba v duchu 

anglické neogotiky s polygonálním závěrem a ústupkovým hrotitým portálem, se čtyřlisty v 

kruhových oknech a arkaturou, je završena vysokou polygonální sanktusní věžičkou a v interiéru 

zaklenuta křížovou klenbou. Před kaplí stávala ještě předsíň, z které se dochovala pouze 

polygonální zídka. V roce 1991 byla kaple celkově restaurována. 

 
 

Společenské budovy, sálové stavby 
 

Městské divadlo čp. 22, Nová Louka 1 

V místech starého klasicistního divadla byla postavena v letech 1884–1886 podle projektu 

Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera nová divadelní budova. Architektonický výraz je 

inspirován podle vídeňského vkusu barokem a rokokem. Reprezentativní neobarokní budova, 

postavená na nepravidelném lichoběžníkovém půdorysu, s lodžiemi mezi nárožními rizality, 

zastřešená malebně zvlněnou mansardovou střechou, se stala prvořadou dominantou Nové 

Louky. Uspořádání a kompozice interiéru vychází z obdobných divadelních staveb ateliéru 

Fellner a Helmer. Navozuje příměr s komorněji laděnou budovou Státní opery v Praze či s 

divadlem ve Velkém Varaždínu (nyní Oradea v Rumunsku)
27

. V dispozici karlovarského divadla 

stoupají z půlkruhového vestibulu dvě dvouramenná schodiště, ústící v patře do foyer. Hlediště 

je řešeno na půdorysu podkovy, s plastickou dekorací a malířskou výzdobou stropu, na které se 

podílel jeden z nejpřednějších představitelů vídeňské secese, Gustav Klimt spolu se svým 

bratrem Ernstem Klimtem a s Franzem Matschem. Společně namalovali i oponu. V interiéru 

bylo divadlo osvětleno již elektrickým osvětlením. V objektu se dochoval také unikátní systém 

vzduchotechniky s původním dynamem pohánějícím větrání a topení. Budova divadla 

v Karlových Varech je velmi kvalitním a zajímavým dílem význačných architektů, jenž stavěli 

skvostné divadelní budovy po celé Evropě. Ztvárnění vestibulu se schodištěm se stalo výchozím 

řešením i pro další stavby ateliéru Fellner a Helmer. 

 

 

                                                 
27

 ZÍDKOVÁ Anna, Fellner a Helmer, s. 111-142; kolektiv autorů, Divadlo v Karlových Varech, Karlovy Vary 

1999, s. 16-18. 
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Muzeum (Okresní hejtmanství) čp. 578 Nová Louka 23 

Bývalé okresní hejtmanství na Nové Louce představuje nejtypičtější ukázku „kasárenského 

či erárního klasicismu“ v Karlových Varech. Budova byla postavena roku 1853 podle projektu 

architekta Pražáka. Dispoziční řešení se odvíjí na základě šířkového trojtraktu. Vstupní vestibul 

je dělen třemi travé zrcadlových kleneb nesených čtyřmi hranolovými pilíři. Dvouramenné 

schodiště do patra je již situováno ve střední ose vstupní haly. Dnes se v objektu nachází stálá 

expozice Muzea Karlovy Vary s historickým vývojem i přírodou Karlovarska. V přízemí jsou tři 

výstavní sály, kde se pořádá množství výstav, přednášek a dalších kulturních akcí.  
 

Galerie umění  čp. 1215 Goethova stezka 

Na místě starších obchůdků (butiků) byla v letech 1911-1912 postavena Umělecká hala 

(Kunsthale) s prodejními krámky. Prvotní plány pro stavbu připravil městský inženýr, architekt 

Rudolf Mimler ze stavebního úřadu 14. 6. 1910. Stavbou byl pověřen karlovarský stavitel 

Friedrich Seitz. Betonové konstrukce prováděla známá firma Pittel a Brausewetter z Vídně. Dne 

1. května 1912 byly nové krámky předány nájemníkům živnostenského spolku a 27. července 

roku 1912 byla slavnostně předána do užívání i nová umělecká hala. Architektonický výraz svým 

střídmým řešením navazuje na znovuvzkříšený nový klasicismus a nezastřeně odkazuje na 

wagnerovskou vídeňskou modernu. V roce 1929 bylo na bočních křídle přistavěno první patro. 

Po 2. světové válce zde byla zřízena Galerie umění, která se dnes zaměřuje na moderní umění. 
 

Slavnostní sál Grandhotelu Pupp Mírové náměstí 

Na místě starého dřevěného pavilón Naturforschersaal pro konání 37. přírodovědeckého a 

lékařského kongresu z roku 1862 a Cafésalonu z roku 1873, byl v letech 1905–1906 postaven 

velký společenský sál v neobarokní až rokokovém stylu. Návrh stavby byl zadán již známé a 

osvědčené dvojici vídeňských architektů, F. Fellnerovi a H. Helmerovi. Stavební plány ale ve 

skutečnosti patrně vypracoval architekt Alfréd Bayer, který s ateliérem Fellner a Helmer úzce 

spolupracoval a projekt i sám parafoval. Velký sál byl dokončen a předán do užívání 16. dubna 

1907. Sál s jeho impozantním vnitřním prostorem, bohatě řešeným interiérem s galeriemi, 

schodištěm a jevištěm, patří mezi nejvýznamnější koncertní a společenské sály evropských 

lázeňských měst. Je dekorován množstvím štukových prvků barokizujícího charakteru 

s rokokovými rokaji i secesním dekorem stropní vitráže. Ozdobou sálu je trojramenné schodiště 

v nároží s volným prostupem na balkón, který vynáší dvojice putti hrající na loutnu a flétnu. Na 

stěnách mezipodesty schodiště vytvořil karlovarský malíř Wilhelm Schneider (1864-1935) dvě 

malby zobrazující Vřídelní vílu a Objevení vřídla. 
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Poštovní dvůr čp. 309 Slovenská 

U staré přepřahací poštovní stanice vybudoval karlovarský poštmistr Josef Anton Korb 

v letech 1791-1792 zahradní restaurant pro nějž se vžil název Poštovní dvůr. Současnou podobu 

obvodového pláště získal objekt v roce 1811, kdy jej upravil nový majitel Gotthelf Friedrich 

Pfitzmaier. Dispozici interiéru přízemí tvoří šířkový čtyřtrakt, v patře je dispozice trojtraktová 

s hlavním sálem v centrální střední pozici. opravdový skvost budovy představuje Labitzkého sál, 

který se od roku 1816 nazýval na počest vítěze nad Napoleonem v bitvě u Waterloo Blücherův, 

s gotizujícími nástěnnými malbami Josefa Kramolína. Blücherův sál byl třetím nejvýznamnějším 

a nejslavnějším tanečním sálem Karlových Varech. V letech 1817-1818 přistavěl G. F. 

Pfitzmaier druhé křídlo s novým sálem v patře, který nesl název Pruský sál. V roce 1827 byla 

vybudována v přední zahradě empírová salla terrena, původně plně otevřená s  mohutným 

středním rizalitem. V 70. letech 19. století byla rozšířena o litinovou verandu. Podél silnice na 

Březovou byl postaven v roce 1882 ještě zahradní, tzv. skleněný pavilon. V roce 1894 se 

v Poštovním dvoře konala kontinentální premiéra Novosvětské symfonie českého hudebního 

skladatele Antonína Dvořáka pod taktovkou Augusta Labitzkého. Areál Poštovního dvora prošel 

v letech 1992-1994 náročnou obnovou a dnes je opět střediskem kulturního a společenského 

života lázeňského města. 

 

Sanatorium Richmond  čp. 567 Slovenská 3  

Na místě původní poustevny na pravém břehu řeky Teplé proti budově Poštovního dvora, 

byl začátkem devatenáctého století postaven mlýn, z kterého vznikla kolem roku 1830 výletní 

kavárna Park Schönbrunn. V srpnu 1891 byla provedena nástavba křídla na nároží. V letech 

1900-1901 nechal majitel objektu Johann Leger provést celkovou přestavbu podle projektu 

stavitele Josefa Walderta. Objekt nazývaný Café Park Schönbrunn upravil v duchu pozdního 

historismu v neorenesančním stylu. V interiéru se nachází velký taneční sál. V roce 1925 koupil 

kavárnu Alois Klein, který kavárnu přejmenoval a přetvořil na Etablissement Richmond Park 

Hotel. V roce 1927 zamýšlel provést adaptaci hotelu a projekt zadal vídeňskému architektovi 

Fridrichu Mahlerovi. Pro finanční náročnost se však záměr přestavby nerealizoval a tak byl 

proveden v roce 1928 pouze reprezentativní nástupní prostor s mostem a dekorativním sousoším 

podle návrhu prof. Bohrmanna z Vídně. V roce 1930 provedla firma Ing. Custer und Comp. 

podle vlastního projektu přístavbu velké terasy s tanečním parketem na železobetonových 

pilotech. Dnešní podoba sanatoria pochází z roku 1932, kdy byla provedena nástavba třetího 

patra podle projektu stavitele Paula Schaufusse. Objekt tak získal svou charakteristickou formu s 

dlouhou horizontální hmotou, završenou velice nízkou střechou s balustrádou. V roce 2000 pak 

bylo ještě přistavěno čtvrté a páté patro se zachováním stávajícího vzhledu. Budova hotelu je 

zasazena do rozsáhlého přírodně krajinářského parku s množstvím promenádních cest a 

drobných plastik. 

 

Národní dům (Hotel Střelnice) čp. 1088 T. G. Masaryka 24 

Karlovarský střelecký spolek (Karlsbader Schützenkorps) se rozhodl v roce 1897 postavit si 

v nově rozšiřované části města svůj spolkový dům, který by zahrnoval hotel, restauraci, varieté a 

muzeum. Velkoryse pojatý projekt byl zadán proslavenému vídeňskému ateliéru Fellner & 

Helmer, který stavbu pojal ve velkolepém neogotickém slohu s neorenesančními i secesními 

prvky. Stavební práce započaly 28. března 1899 a stavba byla následně dokončena již 31. 

prosince 1900. Slavnostní zahájení provozu se konalo 23. února 1901 a varietní program ve 

zdejším varieté Orfeum byl zahájen 7. dubna 1901. V parteru jsou zachovány pozoruhodné 

malby vídeňských umělců Maxmiliana Kurzweila a Wilhelma Lista. V interiéru je unikátní 

zejména Varieté s impozantní ocelovou konstrukcí vitrážového stropu, zhotovenou v plzeňské 

Škodovce. 
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Velké hotelové komplexy  

 
Grandhotel Pupp čp. 310, Mírové náměstí 8 

Starý Český sál s několika okolními domy začal procházet pronikavými přestavbami v 70. 

letech 19. století, kdy se podařilo bratřím Antonu, Juliu a Heinrichu Puppovým získat tyto 

budovy do svého plného vlastnictví. Po první úpravě objektů oficiálně založili dne 20. června 

1872 rodinnou hotelovou firmu „Etablissement Pupp“. V následujícím období dosáhli 

maximálního rozkvětu a slávy podniku Pupp. V rychlém sledu byly v areálu nynějšího 

Grandhotelu budovány četné novostavby. V roce 1873 byl na místě dřevěného pavilónu 

přírodovědeckého a lékařského kongresu z roku 1862, postaven Cafésalón se zahradními 

verandami. V letech 1873–74 byl postaven kulečníkový sál, hospodářské stavení a roku 1875 

restaurace. Do let 1876 a 1883 spadá stavba a modernizace Parkhotelu. Roku 1889 byly 

přikoupeny domy Saský sál, Bavaria a Zlatá studna. Po jejich demolici včetně Českého sálu byl 

v letech 1892–93 postaven nový Grandhotel Pupp podle plánů vídeňských architektů Příhody a 

Němečka ve stylu vznosné francouzské neorenesance. V letech 1905–1906 byl na místě staršího 

Cafésalónu postaven velký Slavnostní sál. Soubor jednotlivých budov Grandhotelu byl s 

konečnou platností scelen v neobarokní palác v roce 1907. Parkhotel byl do současné podoby 

upraven podle projektu vídeňského architekta Paula Branga v letech 1911–12. V roce 1936 se 

Puppům ještě podařilo koupit poslední z okolních budov, nárožní dům Boží oko, a ještě před 

začátkem 2. světové války ho architektonicky začlenit do příčného křídla Grandhotelu. 

Grandhotel Pupp v Karlových Varech je nejproslulejším karlovarským hotelem, známým u nás i 

v celé Evropě jako vskutku luxusní hotelový komplex. 

 
Hotel Imperial čp. 1212, Libušina 18 

Na vrchol Tappenbergu, nad lázeňským centrem, byla v letech 1906–07 vybudována ve skále 

unikátní tunelová lanová dráha vedoucí z Divadelního náměstí. Jde o nejstarší elektrickou 

tunelovou lanovku v Evropě. Na samotném temeni kopce, poblíž klasicistního zájezdního 

hostince Helenin dvůr, byl pak v letech 1910–1912 postaven majestátní a ve své době největší a 

nejmodernější hotel Imperial. Odvážný stavební záměr byl výsledkem aktivit karlovarského 

bankéře a podnikatele Alfreda Schwalba a mezinárodního seskupení v čele s Richardem 

Luttrellem Pilkingtonem Bethellem, lordem Westburym, přezdívaným v tehdejším světovém 

hotelnictví „hotelový Richard“. Studii stavby připravil francouzský architekt Ernest Hébrard 

v roce 1908. Vycházel přitom z kompozice hotelu Royal Alberta Hébrarda ve francouzských 

lázních Evian-les-Bains z let 1908–1909. Projekt vypracovali profesor Juan Kronfuss z Buenos 

Aires a architekt R. Thiele
28

. Dlouhé průčelí hotelu Imperial s dominantním akcentem masivního 

středního rizalitu završeného mansardovou bání s lucernou bylo, stejně jako v případě hotelu 

Royal v Evianu, na obou stranách směrem k městu půdorysně zalomeno. Nad půdorysným 

zalomením vystupují ještě válcové věžice. Do každého z 320 hotelových pokojů tak alespoň 

krátce denně zasvítilo slunce. Ač je exteriér koncipován v duchu strohého nového 

klasicismu, interiér je pojímán v historizujících stylech od empíru až k neobaroku. Před objektem 

byl zřízen přírodně krajinářský park s dřevěným loubím a rosariem, opět jako u hotelu Royal 

v Evianu, k němuž rovněž vede lanová dráha. V roce 1912 byla k hotelu Imperial vybudována 

ještě druhá elektrická lanovka, vedená povrchově na opačné straně kopce z dnešní Slovenské 

ulice, aby se lázeňští hosté nemuseli po pravidelné procházce vracet ke Vřídlu. Monumentální 

průčelí hotelu Imperial vévodí městu jak v pohledu z údolí od Vřídla, tak z okolních vyhlídek a 

ze silnice od Prahy. Velkolepě tak korunuje panorama lázeňského města. 

 

 

                                                 
28

 ROUBÍNEK Zdeněk – ROUBÍNKOVÁ Dana, Historismus, s. 65. 
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Karlovy Vary, Grandhotel Pupp se Slavnostním sálem a Parkhotelem. 

 
 

 
 

Karlovy Vary, Hotel Imperial 
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Interhotel Central (ZentralHotel Loib) čp. 253 Divadelní náměstí 17 

Na místě tří pozdně klasicistních budov upravených v duchu raného historismu nechal 

postavit v letech1924-1925 hoteliér Ernst Künzl nový velký hotel. Projekt stavby vypracoval 

akademický architekt Karl Ernstberger. První skica hmoty hotelu pochází ze září 1924, finální 

projekt z prosince 1924. Stavbu vedl pravděpodobně Heinrich Johann Vieth. Zentralhotel Loib, 

dnes Central, je příkladem klasicizující moderny s prvky místního dekorativního umění, Art 

Decó s kanelovaným vysokým pilastrovým řádem, stlačenými volutami a kruhovými terči 

s reliéfy. Hmotu objektu završuje nízká věžice ukončená terasou, vyhlídkovým belvedérem.  

 
Hotel a sanatorium Bristol – Palace  čp. 918 Zámecký vrch 

Pro solitérní a vpravdě monumentální objekt Hotelu Bristol bylo zvoleno rozlehlé místo 

nad historickou zástavbou lázeňského města. Plány pro Emila Tellera vypracoval Hans Schidlo 

v roce 1889 a samotná stavba probíhala v letech 1890-1891. Na první pohled je zřejmá snaha po 

monumentalizaci zejména z pohledu od Městských sadů a Sadové třídy. Tím, že je objekt 

umístěn na poměrně vysokém terénním stupni se tato monumentalizace ještě zvyšuje. 

Architektonickou tvář čerpá z renesance, ale narozdíl od italských vzorů přísného historismu 

nasává náměty z renesance severské. Variace renesančních a barokních předloh vytváří 

mezistupeň mezi lázeňskou architekturou 70. - 90. let 19. století. V roce 1891 byla u vstupního 

rizalitu instalována litinová veranda firmy „ Construktions-Bureau von R.Ph.Waagner, Eisen und 

Emaileirwerk in Wien“. V letech 1995-1996 bylo Lázeňské sanatorium Bristol – Palace 

kompletně modernizováno se zachováním všech historických artefaktů.  

 

 
 

Hotel a sanatorium Bristol – Palace   
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Lázeňské domy  

 
Dům  Mattoni Trinkhalle čp. 25 Tržiště  

Na místě starého barokního domu Fregata nechal postavit význačný obchodník s minerální 

vodou, Heinrich Mattoni v letech 1899-1900 své nové zasilatelství. Projekt vypracoval architekt 

Karl Haybäck z Vídně, který pro Heinricha Mattoniho navrhoval řadu staveb v Kyselce. Na 

fasádě Mattoniho zasilatelství rozehrál struny pozdního historismu se secesními motivy. Po smrti 

Heinricha Mattoniho dům zakoupil Ernst Georg Wied, jenž v roce 1928 provedl jeho zásadní 

adaptaci podle plánů, které vypracoval stavitel Julius Srb. V roce 1935 pak ještě provedl 

architekt Hermann Wunderlich z německé techniky v Praze adaptaci obchodu v přízemí na 

bankovní provoz se zřízením nového portálu ve stylu nového klasicismu. 

 
Dům Černý orel  čp. 27/5 Tržiště  

Drobný dvoupatrový dům se středním vikýřem stojí v místech, kde již končilo historické 

Tržiště a stávala Špitálská brána. První zmínka o domu „Zum Swarzer Adler“ pochází z roku 

1705. Jeho dnešní podoba pochází z období po velkém požáru města 1759, kdy jej obnovil 

karlovarský ranhojič Ignaz Götz. Klasicistní úprava fasády přinesla střídmost a uměřenost. Okna 

jsou rámována jednoduchými štukovými paspartami. Dům je podle síly zdiva zděný, ovšem 

v patrech nelze vyloučit obezděné hrázděné konstrukce. Jako jeden z mála domů na Tržišti si 

dům „Černý orel“ dosud zachoval svou původní hmotovou siluetu a patří tak mezi cenné 

objekty, které dokládají podobu Karlových Varů před 300 lety.  

 
Dům  Zawojski  čp. 29 Tržiště  

Na místě barokního domu Templ, o němž první zmínka pochází z roku 1756, nechal 

v letech 1899-1901 postavit nový dům c.k. dvorní dodavatel Felix Zawojski, krejčí nejlepších 

salónů světa (působil v Rakousku, Německu, Francii, Rusku, ale i v Persii, Indii, severní Africe v 

Tunisku, Alžírsku a také v Americe). Projekt stavby vypracoval vídeňský architekt Karl Haybäck 

v říjnu 1899 a dle přání stavebníka jej pojal ve stylu pařížské secese. Stavbu prováděl Karl Heller 

z Karlových Varů. V přízemí byl krejčovský salón a prodejní místnosti, v galerii v mezipatře 

prezentační sál a krejčovské dílny, výše lékařské ordinace a nad nimi pokoje pro lázeňské hosty. 

V roce 1911 prodal Felix Zawojski dům Živnostenské bance, která v roce 1925 nechala upravit 

portál a vnitřní prostory přízemí pro bankovní provoz podle plánů pražského architekta Osvalda 

Polívky. V letech 2006-2008 proběhla citlivá úprava objektu na hotel. Dům Felix Zawojski je 

jedním z nejčistších příkladů florální secese v Karlových Varech. 

 

Lázeňský dům Wolker čp. 35 Tržiště  

Nejstarší zmínka o domu na tomto místě pochází z roku 1732. V roce 1929 vystavěl na 

jeho místě MUDr. Richard Stark nový lázeňský penzion. Projekt vypracoval architekt Karl 

Ernstberger z Karlových Varů. Stavební práce probíhaly v roce 1930 a výsledkem byl 

mimořádné pozoruhodný objekt v duchu nastupujícího Art Deco. Interiér v módních trendech 

Anglického domu s mezaninem a arkádovou galerií s hojným použitím dřevěných prvků deštění 

stěn, soklů a stropů, vitrážových skel světlíků i oken, kovaných prvků, svítidel a lustrů či obrazů, 

si zachoval svůj původní romanticky laděný charakter. V suterénu se dochovala také původní 

vinárna s nástěnnými malbami.  
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Palác Atlantik  čp. 37 Tržiště 

Na místě současného Paláce Atlantik stával barokní dům U tří skřivanů, prvně zmiňovaný 

k roku 1732. Dům proslavil Josef Vitus Becher, který tu v roce 1805 experimentoval s dr. 

Frobrigem, lékařem hraběte Maxmiliana Friedricha von Plettenberg-Wittem-Mietingen na 

přípravě „elixíru života“. V roce 1807 tak zde vznikly originální žaludeční kapky podporující 

trávení, likér Carlsbader English Bitter – dnešní Becherovka. V roce 1911 prodal Gustav Becher 

svůj rodný dům U tří skřivanů, aby ze získaných peněz mohl financovat stavbu rodinné vily. 

Dům na Tržišti koupil hoteliér a královský saský dvorní dodavatel Alois Klein a na jeho místě 

nechal postavit v letech 1912-1913 nový dům s velkolepým obchodním parterem. Projekt 

novostavby vypracovali vídeňští architekti Karl Krepp, Friedrich Mahler a Albrecht Michler 

v duchu wagnerovské secese. Palác Atlantik představuje jedinečnou a ojedinělou stavbu 

v nejčistších liniích vídeňské secese na celém území Karlovarského kraje. Jedním ze zajímavých 

prvků jsou i velké dekorativní vázy s puti v nároží střech, provedené z kameniny imitující 

míšeňský porcelán, v typických rokokových formách. 
 

Dům U tří mouřenínů  čp. 377 Tržiště 25 

Na místě současného domu stával proslulý dům „U tří Mouřenínů“, postavený v letech 

1759-1760, s rokovou fasádou. Proslavený byl zejména devíti pobyty Johanna Wolfganga 

Goetha v rozmezí let 1806-1820. Kromě jiného se zde setkal se svou dobrou známou Amalií von 

Levetzow a její dcerou Ulrikou. Nový majitel domu c.k. vrchní stavební rada Franz Stüdl 

z Vídně se svou manželkou Wilhelmine Stüdl přestavěli dům v letech 1909-1910 podle projektu 

karlovarského architekta a stavitela Karla Hellera. K projektu byl přizván i známý architekt 

Friedrich Ohmann z Vídně, který vypracoval návrh fasády v duchu vídeňské secese. Mezi okny 

v prvním patře byly osazeny rokokové štukové dekorace přenesené z původního domu. Původní 

jsou i vstupní dveře s dřevořezbou a nápisem hlásajícím, že tudy procházel Goethe. Portál 

s deskou upomínající na Goethovy pobyty je dílem Maxe Kellera.  

 
Dům Sedm planet  čp. 382 Tržiště 33 

Dvoupatrový dům byl postaven na velmi úzké, hloubkově orientované parcele přímo proti 

staré radnici na Tržišti. První zmínky o domu nazvaném Sedm planet, podle symbolů tehdy 

známých planet umístěných na fasádě, pocházejí z roku 1756. Obvodové zdivo přízemí a 

dvorního traktu prvého patra je vyzděno z lomového kamene, ostatní zdivo bylo provedeno 

z hrázděné konstrukce, která plynule přechází až do podkroví, kde je hrázděný i střední vikýř. 

Podle zachovaných hrázděných konstrukcí, v podstatné části s výpletem a mazaninou, lze 

datovat objekt do období vrcholného či pozdního baroka po velkém požáru města roku 1759. 

Dům „Sedm planet“ patří se svou hrázděnou konstrukcí po celé hloubce zastavěné parcely 

k ojedinělým příkladům celistvě dochovaného hrázděného domu v Karlových Varech. 

 
 

Lázeňský dům Romance (Württemberger Hof)  čp. 384 Tržiště  

Na místě dvou barokních domů Blumenkranz a Stadt Annaberg, pocházejících z dob po 

požáru 1759, byl v roce 1898 postaven oběma majiteli uvedených domů, Arthurem a Emmou 

Danzerovými a Juliem Stadlerem nový velký hotel Württemberger hof. Projekt novostavby 

vypracoval architekt Karl Haybäck z Vídně 28. 5. 1898 a novostavbu pojal dle přání stavebníků 

ve stylu německé pozdní gotiky a renesance. V interiéru i na fasádě je vysledovatelné důsledné 

vydělení dvou, zrcadlově k sobě otočených dispozic s dvojicí vstupů, vnitřních schodišť, výtahů 

a koridorových chodeb kolem středního dvora. V suterénu byla otevřena vinárna ve 

staroněmeckém stylu. V roce 1900 ještě byla nad terasu u hlavních vstupů z ulice směřující na 

Zámecký vrch osazena železná markýza (veranda) od známého karlovarského výrobce 

uměleckých železných konstrukcí Josefa Bothe.   
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Dům Chebský dvůr (Stadt Hannover)  čp. 386 Tržiště 39 

Dům nejprve patřil ke staré poště a později baronu ze Schönau, pánovi z Doubí a Dalovic, 

zakladateli porcelánky v nedalekých Dalovicích. Dům s původním názvem Stadt Hannover si 

zachoval svou podobu z doby kolem roku 1830, hmota domu je však nepochybně starší. Interiér 

je zaklenutý systémem českých placek a pruských kleneb na vyztužujících pasech. V roce 1856 

provedl tehdejší majitel domu W. S. Zörkendorfer přístavbu dvorních křídel podle projektu 

karlovarského stavitele Johanna Madera, kde se v přízemí nacházela velká kuchyně, remíza a 

stáje, a v patře hostinské pokoje. Pro komunikační spojení předního domu se zadními pokoji jsou 

ve dvou podlažích nad sebou vysazeny pavlače, kryté přesahem pultových střech dvorního 

objektu. Chebský dvůr představuje jeden z raných příkladů ochozového pavlačového domu 

v Karlových Varech, unikátně dochovaný až do dnešních dnů ve své původní podobě. 

 

Lázeňský dům  Raphael  čp. 23 Lázeňská ulice  

Dům ve stísněné pozici na velmi úzké, hloubkově orientované parcele, nechal vystavět 

v letech 1888-1890 karlovarský notář JUDr. Heinrich Zloch. Vyhotovení stavebních plánů zadal 

věhlasnému architektonickému ateliéru Fellner a Helmer z Vídně, kteří navrhli dům ve stylu 

holandské neorenesance s režným cihlovým zdivem a charakteristickými vysokými, 

trojetážovými volutovými štíty. Název domu Raphael odkazoval na skvostně provedenou 

groteskovou výmalbu stropu vstupního vestibulu, která nese v centrální pozici malovaný 

medailon Rafaela Santi. Malba stropu a i stěn se dosud dochovala. Kartuše štukového zrcadla 

nese dataci 12. 2. 1895 s připojeným křížkem, zřejmě na památku úmrtí majitele domu či autora 

maleb, kterého neznáme. Na vestibul se dále napojuje pro Karlovy Vary v té době nezvyklé 

vřetenové schodiště do vyšších pater.  

 

Lázeňský dům Zlatý klíč  čp. 21 Lázeňská ulice  

       V místech dnešního domu Zlatý klíč stál starší dům prvně zmiňovaný k roku 1759. Býval 

zde barvířský provoz. Nový dům Zlatý klíč postavil v letech 1835-1836 barvířský mistr Bernard 

Richter, který vyráběl karlovarskou minerální sůl a posléze se stal i karlovarským purkmistrem. 

Ve své době byl dům Zlatý klíč jedním z největších domů v Mlýnské ulici. Novou úpravu fasády 

v historizujícím stylu nechali provést majitelé domu Gustav Becher a MUDr. Karl Becher 

v letech 1889-1893, podle návrhu karlovarského stavitele Konráda Eckla. Význačný lázeňský 

lékař Karl David Becher vybudoval v domě soukromé muzeum s bohatou regionální knihovnou, 

sbírkou uměleckých vazeb a řadou karlovarensií.  Svou ordinaci zde měl i lázeňský lékař 

Leopold Fleckles, za kterým sem docházel při svých lázeňských pobytech (1874, 1875, 1876) 

Karel Marx. Kromě pokojů pro ubytování lázeňských hostů se v domě nacházel i konzulát 

Spojených států Amerických. V souvislosti s lázeňskými pobyty Karla Marxe bylo v domě Zlatý 

klíč otevřeno v roce 1960 Muzeum Karla Marxe, tehdy první marxovské muzeum na světě. 

V roce 1990 bylo zrušeno a dům je nyní v soukromém majetku. 
 

Dům Petr (U zlatého vola)  čp. 85 Vřídelní 13 

Dům s původním názvem  „U zlatého vola“ byl postaven v letech 1706-1709. V roce 1750 

mu městská rada udělila povolení k ubytování cizinců a k podávání jídel. Na konci 19. století 

byla provedena dvorní přístavba sálu, který se posléze přeměnil na první kinokavárnu 

v Karlových Varech. V roce 1923 byl objekt novým majitelem panem Petterem částečně upraven 

s uplatněním iluzivního hrázdění chebského stylu na vstupním průčelí podle projektu 

karlovarského stavitele Heinricha Johanna Vietha. Dům se zachoval v intaktní podobě 

s hrázděnými konstrukcemi. V roce 2000 proběhla celková adaptace se zachováním všech 

hodnotných částí a prvků. Hrázděné konstrukce jsou v interiérech prezentovány s původní 

barokní výmalbou stěn a stropů. Svou celistvou hrázděnou konstrukcí je dům „Petr“ nejen 

nejvýznamnějším barokním domem v Karlových Varech, ale patří i k unikátním ukázkám 

městského hrázděného domu v Čechách.  
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Lázeňské sanatorium Astoria Vřídelní čp. 87, 89, 92, 94,  

Dnešní Lázeňské sanatorium Astoria tvoří několik historických lázeňských domů –  dům 

Gloria (Vavřínový věnec), dům Vulkan, dům Červená hvězda, dům Tři lilie a dům Pasteur. Starší 

klasicistní lázeňské domy byly vesměs upraveny do dnešní podoby na konci 19. století známými 

karlovarskými staviteli a architekty, Leo Buchenem a Johannem Mattuschem a jsou příkladem 

architektury pozdního historismu s barokizujícími a secesními prvky. Projekt pro úpravu domu 

Pasteur vypracoval významný architekt Alfréd Bayer. Dům završil rozložitým štítem ve tvaru 

trojlistu s impozantní mozaikou, kde uprostřed sedí bohyně Hygeia s holí v levé ruce ovinutou 

hadem a podávající léčivou vodu přicházejícímu starci, z levé strany k ní přinášejí dalšího muže 

neschopného chůze, v levé části mozaiky je zachycen bůh ohně Héfaistos (Vulcanus), který drží 

kolem krku draka sršícího oheň, jehož žár předává karlovarským pramenům, a v pravé části 

mozaiky vystupuje mladá žena z lázně, nad kterou se klene bílá pára z termálního zdroje, před ní 

klečí další žena plná údivu nad proměnou koupající se ženy, která vystupuje z lázně svěží a 

omládlá. Jeden ze symbolů Karlových Varů. 

 

Lázeňský dům a kavárna Elefant  čp. 343 Stará Louka  

Na místě dnešní proslavené kavárny Elefant stály původně dva domy, jedním z nich byl 

Zlatý slon (Goldener Elephant), připomínaný k roku 1715 a druhým byl Zlatý bažant (Goldener 

Phasan). Mezi mnoha slavnými osobnostmi, které zde byly ubytováni nebo sem docházeli patří 

například František Palacký, dr. Rieger, Karel Havlíček Borovský, dr. Adolf Maria Pinkas, baron 

Karel Drahotín Villani, hrabě Friedrich Deym či kníže Kamil Rohan. V letech 1875-1876 

vystavěl majitel obou domů Friedrich Meissner na jejich místě nový větší dům nazvaný Zlatý 

elefant. Třípatrový dům měl architektonický výraz pozdního klasicismu s prvky italské 

neorenesance, doplněný balkóny s litinovým zábradlím. Nad prvním patrem v ose domu byla na 

konzole umístěna plastika zlatého slona, která je charakteristickým znamením domu dodnes. 

Dnešní podoba objektu pochází z přelomu let 1913-1914, kdy ji Karl a Friedrich Meissnerové 

nechali upravit podle plánů karlovarského stavitele Heinricha Johanna Vietha. Tehdy přibylo i 

nové podstřešní mansardové patro s výraznou helmicí střední věžice. Parter s kamenným 

obkladem i vnitřní galerii kavárny upravil Ing. Ludwig Stainl v roce 1920. Ve vstupní chodbě je 

zachován unikátní obklad ze slámových dlaždic.   

 

Lázeňský dům Krásná královna čp. 335 Stará Louka 48 

Dům coby hrázděný letohrádek na promenádě k Saskému sálu vystavěl karlovarský stavitel 

Johann Georg Knoll v letech 1718-1719. Roku 1748 byl Adalbertem Krausem, královským 

krejčím a výběrčím daní v Karlových Varech, přestavěn a rozšířen na stávající půdorysnou šířku. 

Jako nejluxusnější a nejdražší penzion lákal k ubytování nejurozenější šlechtické návštěvníky 

lázní. V srpnu roku 1786 zde byl ubytován velkovévoda sasko-výmarský Karl August a lze 

důvodně předpokládat, že ho zde navštěvoval v lázních rovněž přítomný Johann Wolfgang 

Goethe. Současná podoba uličního průčelí pochází z přestavby v roce 1862, kdy došlo podle 

návrhu stavitele Johanna Voigta i k nástavbě třetího patra. Uliční průčelí si podrželo pozdně 

klasicistní schéma doplněné o historizující tektonické prvky. Dům byl ukončen balustrádovou 

atikou, nad středním rizalitem zvýrazněnou dekorativními vázami. Konstrukce objektu (uličního 

průčelí i vnitřních příček) byla od prvého patra hrázděná, zevnitř částečně obezděná. V roce 1906 

byl ještě upraven parter s vloženým secesním obchodním portálem. 

 

Lázeňský dům Maltézský kříž  čp. 334 Stará Louka  50 

V polovině 18. století byl dům znám pod jménem „Bey Zeroni“, jeho držitelem byl měšťan 

a kupec Peter Anton Cerone, původem z vévodství Milánského. Dům si dodnes zachoval 

hrázděné průčelí i vnitřní příčky a v patře vzácně dochované klasicistní nástěnné malby, z části 

odhalené a  restaurované. Podle dendrochronologické analýzy byl dům vystavěn v roce 1706 a je 

tak nejstarším domem v Karlových Varech. V roce 1782 koupil dům známý pražský tiskař Jan 
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Nepomuk Ferdinand ze Schönfeldu, který si zde otevřel svou filiálku, jako vůbec první tiskárnu 

v Karlových Varech. V roce 1788 získal dům karlovarský lékárník Johann Becher a patrně 

v souvislosti s ním je dům nazýván „Maltheserkreuz“. Jako faktor sem v následujícím roce 1789 

nastoupil devatenáctiletý sazeč Franz Franieck, který brzy převzal vedení celé tiskárny a v roce 

1795 zde začal vydávat tištěné seznamy lázeňských hostí, tzv. Kurlisty. Dnešní podoba domu 

pochází z přestavby v roce 1849 podle projektu G. Fülly. Okenní otvory byly v té době doplněny 

o jednoduché štukové pasparty s přímými nadokenními římsami. Přesahující patra oddělená 

římsami však stále prozrazují existenci předsazené hrázděné průčelní stěny.  

 

Quisiana Palace čp. 298 Mariánskolázeňská  

Dům Quisisana postavili Anton a Marie Pupp v letech 1887-1888. Kdo byl navrhujícím 

architektem stavby není známo, je zde však možná účast proslulé vídeňské firmy Fellner & 

Helmer či architekta Alfréda Bayera, který pro ateliér Fellner & Helmer pracoval a pro bratry 

Puppovy realizoval v tuto dobu řadu staveb. Dům měl Anton Pupp postavit pro svou ženu Marii, 

s níž měl sedm dětí. Měl být tedy určen zejména k rodinnému bydlení. Přesto, jak tomu bývalo 

v Karlových Varech zvykem, sloužil i k ubytování hostů. V jedné části domu bydlela rodina 

Antona Puppa a zbylá část fungovala jako dependance Grandhotelu Pupp. Dům Quisisana je 

jednou z nejvýznamnějších staveb Karlových Varech, svou bohatě řešenou architekturou 

pozdního historismu okázale demonstruje „Zlatý věk“ Karlových Varů. Motiv sevření lodžií 

mezi arkýře vrcholící ve věže a zejména konvexní vydutí balkónků v lodžiích poskytuje průčelí 

přímo barokní dynamičnost. Otevřené lodžie ve čtyřech podlažích nad sebou nemají v Karlových 

Varech obdoby.  

 

Domy Klause a Deutschland čp. 580/31, 308/33 Mariánskolázeňská ulice  

Přímo naproti Císařským lázním se zachoval soubor klasicistních domů v intaktním stavu. 

Dvoupatrový dům čp. 580 si dali postavit v roce 1854 manželé Andreas a Terezie Kempfovi na 

pozemku, který sloužil dříve jako zahrada k jejich domu čp. 308. Plány, které pro stavbu 

vyhotovil stavební inženýr Sequens, byly schváleny 3. května 1854. Dům dostal název Klause 

(později Stuttgart). Vedlejší třípatrový dům čp. 308 nazývaný Deutschland pochází podle 

smlouvy při stavbě domu Klause z roku 1835. Krajní dům čp. 516 byl postaven již na počátku 

19. století. V roce 1838 ho majitel Johann Ladislaus von Pyrker věnoval c.k. armádě k využití 

pro důstojnický sbor. Dům pak nesl název Offiziersbadehaus. Všechny uvedené domy 

představují ve své ucelenosti unikátní soubor klasicistní zástavby v Karlových Varech. Jsou 

důležitým dokladem přechodové fáze mezi pozdním klasicismem a raným historismem, pro 

kterou je typické osazování střídmých architektonických článků a drobného dekoru z terakoty. 

Interiéry s valenými i  pruskými klenbami a s množstvím umělecky cenných detailů ukazují 

autentické vybavení lázeňských domů té doby.  
 

 

Lázeňské sanatorium Savoy-Westend čp. 583 Petra Velikého 

V letech 1895-1896 byl architektem Alfrédem Bayerem vypracován ve dvou variantách 

projekt stavby nového velkého hotelu nazvaného na počest savojské dynastie ve znovu 

sjednocené Itálii Savoy-Westend-Hotel. Stavba hotelu probíhala v letech 1896-1897. 

V architektonické kompozici čerpá použitím mohutných věží, obranných věžiček a štítových 

rizalitů z výrazu goticko-renesančních šlechtických sídel francouzského prostředí. Romantický 

ráz stavby ve formě  francouzské hradní architektury úspěšně vytváří prostředí zámků na Loiře. 

V letech 1897-1903 byla k severnímu průčelí připojena dřevěná veranda. Jedním 

z nejvýznamnějších hostů, kteří se v hotelu ubytovali, byl v roce 1902 perský šáh Musaffer-

eddin. V letech 1923-1933 zde každoročně pobýval první prezident Československé republiky 

T.G. Masaryk.  

Ještě v  roce 1896 byla v sousedství postavena podle projektu A. Bayera Vila Kleopatra 

v neobarokním pojetí. Naproti vyrostlo v letech 1895-1896 sanatorium Vila Kennsington (dnes  
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Carlton), rovněž podle projektu stavitele Josefa Walderta a Alfreda Bayera, kde byl umístěn již i 

operační sál, a v letech 1895-1897 Vila Klemm (dnes Rusalka) stavitele D. A. Klemma. Autorem 

projektu byl opět architekt Alfréd Bayer. V roce 1903 byly vila Kleopatra i vila Carlton 

propojeny s hotelem Savoy-Westend Hotel krytými chodbami. Vytvořil se tak lázeňský a 

hotelový komplex, který prošel v letech 2004-2005 společně s dalšími vilami Rusalka a Artemis 

nákladnou rekonstrukcí. 

 
Lázeňské penziony, vily 
 

Vila Lützow  čp. 542 stezka Jeana de Carro  

V romantické poloze nad městem, v prudkém a skalnatém svahu pod Pražskou silnicí si 

nechal v letech 1853-1854 hrabě (baron) August Friedrich Ulrich von Lützow postavit svou vilu, 

která je nejstarším příkladem romantizující vily v Karlových Varech. Jednopatrová budova 

kubických forem je rozčleněna do tří dílů, jež tvoří masivní nárožní rizality a ustupující 

převýšená střední část v nápodobě masivních věžic. Zastřešení je ploché s přímou atikovou zdí s 

 náznakem stínek cimbuří. Směrem k městu je ve střední ose lodžie s pilíři, vynášejícími terasu 

v patře a předsazené zahradní schodiště. Obdélná okna bez šambrán jsou opatřena zalamovanými 

nadokenními římsami windsorské neogotiky. V centrální pozici přízemí byl umístěn sál s 

vloženými koutovými krby, salón v patře byl převýšený a nad širokým oknem se vstupem na 

terasu byl osvětlován ještě trojicí kruhových okének. Pozemek kolem vily nechal upravit hrabě 

Lützow v romantizující terasovou zahradu s množstvím kovových soch zhotovených formou 

galvanoplastiky, prací sochaře prof. Kisse z Berlína. Na jihozápadní straně byla vybudována 

masivní kruhová věžice s vyhlídkovou terasou, na které byla po roce 1858 umístěna socha 

kočky. Na severozápadní straně se napojovala menší podkovovitá terasa se sochou Amazonky na 

koni bojující oštěpem s levhartem. Na terase před lodžií byla umístěna socha sedícího jelena a 

vedle socha býka. U vstupu do zahrady pak stály gryfové a u vstupu do vily vykračující kůň.  

 

Královská vila  čp. 766 Zámecký vrch  30 

V roce 1872 byl zpracováván projekt na první novostavbu lokalitě budoucí slavné viové 

čtvrtě Westend. Byl jí hotel nazvaný Královská vila (Königsvilla) Theresie Fasoltové. Na 

stavebních plánech je podepsán Kirpal a pod ním stavební mistr Klemm. Stavba probíhala až do 

poloviny 70. let minulého století. Jedná se o neorenesanční stavbu s bosovaným přízemím a 

nárožími, okna jsou zasazena do klasických edikul. Čtvrté patro podkrovní části obsahovalo 

původně již jen malá okénka, doplněná dekorativními vázami. Celek byl uzavírán značně 

vysazenou korunní římsou. Sklon střechy je v duchu italských antikizujících vil velice nízký. Na 

severní straně byla budova doplněna verandou s prostým toskánským sloupovím na způsob 

kolonády. Dne 31. května 1884 se zde ubytoval inkognito Wilhelm III., král holandský a 16. 

května 1885 i jeho manželka Emma, královna holandská s princeznou Wilhelminou. Královská 

vila představuje nejčistší příklad italského paláce v Karlových Varech. 

 

Vila Artemis (Villa Stainl) čp. 853 Petra Velikého 

Vila Stainl (dnes vila Artemis) byla postavena v roce 1875 podle projektu stavitele 

Konráda Eckla. Novostavba byla pojata v duchu neorenesance jako „klasická“ antikizující vila. 

Výraz fasády je velmi střídmý a uměřený. Pravidelný kubus doplňují na všech stranách 

vystupující rizality s lodžiemi a balkony. Okna i vstupy na balkony jsou zasazeny do edikul, u 

severního a jižního průčelí s iónskými hlavicemi. Kladí edikul v rizalitech je doplněno akroterií. 

Na vstupním průčelí je v přízemí uplatněn motiv kruhového vlysu s rozetou, v patře pak vlysy 

s motivy figurálními, s náměty ryze renesančními. Všechny vlysy jsou z pálené hlíny, terakoty. 

Mohutně vysazená korunní římsa má uplatněny výrazné, dřevěné konzoly. Valbové střechy jsou 

po italském způsobu velice nízké. Jde o jeden z nejčistších příkladů neopalladianismu 

v Karlových Varech.  
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Vila Ahlan (Villa Splendid) čp. 1075 Sadová  

V letech 1896-1898 byla postavena Villa Splendid (později vila Maier, dnes Ahlan), podle 

projektu vídeňského architekta Roberta Příhody z roku 1897. Celková kompozice stavby vychází 

z forem italizující vily s asymetricky umístěnou věží. Hmota je hojně doplněna štukovou 

dekorací barokizujícího charakteru. Na severozápadním nároží je vysazen válcový arkýř 

zastřešený přilbovitou střechou, západní průčelí má v prvém patře nasazen konvex-konkávně 

zvlněný balkón a na jihozápadním nároží mělce vysazený štítový arkýř nesený volutovými 

konzolami. Samotné nároží je okoseno a prolomeno lodžiemi. V přízemí je situován zahradní 

vstup, jenž je řešen ve formě gróty s grótovou omítkou ve formě stékajících krápníků. Masivní 

čtverhranná věž na jihovýchodním nároží vrcholí francouzskou jehlancovou střechou. Rovněž 

interiér skrývá značné bohatství nejrůznějších barokních či rokokových prvků a detailů vysoce 

kvalitního uměleckého řemesla. Kolem objektu byla vytvořena půvabná až tajemná zahrada 

v přírodně krajinářském pojetí. 
 

Vila Chopin  (Villa Schäffler)  čp. 1000 Krále Jiřího 2 

V  roce 1895 si nechal ve Westendu postavit svou vilu i starosta města Ludwig Schäffler. 

Zpracování projektu novostavby se ujali význační vídeňští architekti Ferdinand Fellner a 

Hermann Helmer. Objekt vily je vybudován opět v intencích italizujících vil, na nepravidelném, 

zhruba obdélném půdorysu s asymetricky umístěnou věží, vrcholící osmibokým nástavcem s 

osmibokou jehlancovou střechou. Hmota stavby je doplněna množstvím rizalitů, arkýřů, věží, 

balkonů, lodžií a teras. Architektura čerpá z podnětů pozdní gotiky a poprvé se zde prosadilo 

nové uplatnění hrázděných konstrukcí, jakožto osobitého dekorativního výrazu německého 

(západoevropského) stavitelství. Svým charakterem však evokuje spíše schémata anglického 

hrázdění. Nespornou stavební zajímavostí a výjimečným architektonickým detailem jsou vysoké 

komíny s panelováním z režného zdiva čerpající z anglické či obecně severské renesance. 

Vzhledem k celkové kreaci architektury patří Vila Chopin dodnes k nejpůvabnějším a 

nejpozoruhodnějším stavbám karlovarského Westendu. 
 

Vila Ritter  čp. 991 Krále Jiřího 

Vila Ritter byla postavena v roce 1897 jako sanatorium lázeňského lékaře MUDr. Adolfa 

Rittera. První projektové záměry a plány byly zpracovány již v roce 1896 a jsou přímo 

parafovány architektem Augustem Exterem. Finální projekt vypracoval v roce 1897 architekt F. 

Hessemer z mnichovského ateliéru architekta A. Extera a je pak v podstatě shodný s navrženou 

architektonickou podobou i dispozičním řešením jeho původních plánů. Stavba dostala podobu 

romantického hrádku s množstvím věžiček, arkýřů, teras a štítů s cimbuřím. Na fasádách je 

uplatněn dekor pozdní gotiky, štuková ostění s protínajícími se pruty větvoví, tzv. záclonová 

okna, slepé arkády, jeptišky a heraldické kolčí štítky. Vila Ritter je tak příkladem prezentujícím 

pozdní novoromantické vlivy, které byly příznačné pro německé oblasti a nadmíru akcentujícím 

slavné období národních dějin ve formě středověké hradní architektury 
 

Lázeňské sanatorium Trocnov (Evangelický hospic)  čp. 1053 Krále Jiřího  

V sousedství Vily Ritter vyrůstá v roce 1898 další vilový objekt, v němž byl umístěn 

Evangelický hospic, dnešní Lázeňský dům Trocnov. Záměr vybudovat v Karlových Varech 

evangelický hospic přednesl evangelický pastor Camillo Feller již v roce 1895. Za dva roky 

(1897) zakoupilo Evangelické společenství Karlovy Vary pozemek v severozápadní části vilové 

čtvrti Westend. Ještě téhož roku je stanovena stavební čára novostavby. Projektu se ujímá 

stavební rada, architekt Julius Zeissig z Lipska. Objekt byl následně vystavěn u příležitosti  oslav  

jubilea nastoupení Jeho Majestátu, císaře Františka Josefa I. na trůn a slavnostně otevřen v roce 

1899. Podoba stavby nabývá osobitě německého charakteru postulující výraz hrázděných staveb 

středověkých hradů a tvrzí. Poslední patro věže  je hrázděné s motivem sluncí na spodních 

výplních. Typicky saského výrazu pak získává použitím ondřejských křížů na zábradlí balkónů.  
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Vila Vyšehrad (Villa Hohenburg) a Smetana (Vila Strunz) čp. 1087 a 1097 Krále Jiřího 

V letech 1900-1901 si postavil svou vilu také renomovaný karlovarský stavitel Josef Walder, 

podle projektu vídeňského architekta Roberta Příhody z roku 1899. Pozdní novoromantické ideje 

ve formě pyšných hradů a zámků se zde projevují ve své dokonalé velkoleposti. Z jinak 

kompaktní hmoty vystupuje hranolová věž zakončená cimbuřím a obrannými věžičkami 

v rozích, zastřešená vysokou francouzskou jehlancovou střechou, na vrcholu doplněnou 

ozdobnou balustrádou. Na nároží severovýchodním je vysazen polygonální arkýř vrcholící 

osmibokým jehlancem s náběžnými štítky a gotizujícími kraby. Jemně rustikovaná fasáda je 

doplněna množstvím dekorativních prvků, od prvků ve formách gotizujících slepých arkád až po 

secesní heraldické štítky s ratolestmi. Nejčistší příklad francouzské klasické gotiky v Karlových 

Varech.  

Dnes je vila Vyšehrad spojena se sousední vilou Smetana, která byla postavena v roce 1900 pro 

lázeňského lékaře dr. Wenzela Strunze. Projektovou dokumentaci zpracoval v letech 1899-1900 

architekt R. Clauss z Erfurtu. Ihned po schválení v roce 1900 se začíná se stavbou. Vila Smetana 

představuje nejvýznamnější objekt architektury saské secese. Válcový věžovitý arkýř na nároží 

má na své podnoži secesní vegetabilní výzdobu, stejně jako arkýř středního rizalitu ozdobený 

secesním větvovím. Uplatněny jsou zde i na krakorcích vysazené dřevěné pavlačové balkony 

s hrázděnými konstrukcemi i sasky zaměřenými štíty ozdobenými čučkami. Z původní stavby se 

zachovalo velké množství umělecko-řemeslných prvků a architektonických detailů. Unikátní je 

zejména dřevěná konstrukce a obložení stropu salónu v neorenesančním stylu a vitrážové výplně. 

V roce 1911 bylo dle návrhu Josefa Walderta realizováno ještě secesní oplocení se zahradním 

altánem v nároží.  

 

Vila Wartburg  čp. 1157  Libušina 20 

Hraběnka Paula Rudolf von Wartburg, rozená Zörkendörfer, si ke stavbě své předměstské 

vily vyhlédla dosud málo zastavěnou lokalitu Tappenbergu. Projekt stavby zadala architektu 

Karlu Haybäckovi z Vídně, který měl v Karlových Varech již více realizací. Situační plán 

připravil 11. března 1905 civil. ing. Gustav Müller. Stavební plány vyhotovil Karl Haybäck na 

podzim 1905 a stavba probíhala následně v letech 1905-1907. Součástí areálu byly rovněž stáje 

(nahrazené v roce 1922 garážemi), vozovna a skleník, rovněž podle projektu K. Haybäcka. Ten 

ještě v roce 1907 připravil plány pro oplocení a vjezdovou bránu. Objekt je příkladem 

romanticky pojaté italizující vily s dominantní asymetricky umístěnou věží a tradicionálním 

hrázděním.   

 

Vila Becher  čp. 1196  Krále Jiřího  

V září 1912 vypracoval architekt Karl Heller projekt novostavby vily Gustava Bechera. Po 

částečném přepracování projektu v lednu 1913 se ihned začalo se stavbou, která byla dokončena 

v následujícím roce 1914. Představuje příklad rodinné vily z počátku 20. století, budované 

s ohledem na zajištění komfortního bydlení i patřičné reprezentace. Celková kompozice vily s 

asymetricky umístěnou věží v nároží sleduje oblíbené pojetí italizujících vil. Zaoblené rizality 

zimní zahrady a salónu představují motivy tehdy módního Anglického domu (Englisch Haus), 

šířícího se především v německy hovořících zemích. Fasády jsou řešeny v duchu rané moderny s 

velice střídmým členěním a omítkou imitující kámen. Dispozice s vnitřní otevřenou halou přes 

dvě podlaží, osvětlenou vrcholovým světlíkem, v evokaci antického Vitruviova Etruského atria. 

Stavebně vila Becher rozvádí dispozici typu „cottage“, oblíbenou v anglosaském prostředí. 

Naproti tomu užití jemně barokizujících detailů s karnýzovými štíty, které dodávají stavbě 

moderní dynamismus, jsou inspirovány francouzskými vzory. V hale je zachována unikátní 

nástěnná výmalba ve stylu Art Deco s motivy rostlinnými i figurálními. V letech 2006-2011 byla 

Vila Becher restaurována a upravena na interaktivní galerii. 
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Výletní místa lázeňských promenád, vyhlídky, zahradní restaurace 
 

Chrámek Dorothey Kuronské  Dorotiny nivy    

Dorotin gloriet nechal postavit v romantické poloze na skalním výběžku nad řekou Teplou 

hrabě Christian Clam-Gallas v roce 1791 pro krásnou vévodkyni Dorotheu Kuronskou. 

Uprostřed altánu stávala dříve na kamenném oltáři kameninová váza, kterou ovíjel had coby 

symbol věčnosti. Mramorová deska uprostřed vázy pak nesla zlatým písmem v řečtině vypsáno 

jméno „Dorothea“ a nápis: „Ach! Kéž by se časy minulé mohly stát časem budoucím!“ Na 

žulové skále pod altánem je vysekán původní věnovací nápis z roku 1791: „DOROTHEENS 

AUE ZUM ANDENKEN DER DURCHREGIER HERZOGIN VON CURLAND DEN 21. IUN 

1791“. Dorotin gloriet je nejstarší charakteristickou stavbou empírových chrámků v Karlových 

Varech. 

 

Chrámek lorda Findlatera 

Na nejstarší promenádní cestě v lázeňských lesích nad Poštovním dvorem byl postaven 

v roce 1801 na přání a za finanční účasti skotského lorda Jamese Findlatera drobný vyhlídkový 

pavilón. Dřevěný antikizující chrámek s apsidálním závěrem má průčelí otevřené do údolí o 

čtyřech iónských sloupech vynášejících trojúhelníkový štít. chrámek lorda Findlatera je vzácně 

dochovaným příkladem antikizujících chrámků své doby v Karlových Varech. 

 

Maierův gloriet  Jelení skok 

Přímo nad městem, na výrazném skalním výběžku Jeleního skoku tyčícím se nad Starou 

loukou, financoval v roce 1804 vídeňský obchodník a rodák z Karlových Varů Franz Maier 

stavbu vyhlídkového pavilónu. Drobný pavilón je postaven na polygonálním půdorysu, dřevěné 

sloupky jednoduchého toskánského řádu s archivoltami vynášejí vzepjatou kuželovou stříšku 

s výraznou, orientálně modelovanou hrotnicí. Zábradlí je tvořeno ondřejskými kříži. Maierův 

gloriet je jedním z nejmalebnějších vyhlídkových pavilónků v Karlových Varech. 

 

Vyhlídka Karla IV. 

Roku 1874 rozhodla karlovarská městská rada vystavět na vrcholu Výšiny císaře Františka 

Josefa (Kaiser-Franz Josefs Höhe) rozhlednu. Během léta a podzimu roku 1876 tak vyrostla nad 

městem nejstarší karlovarská rozhledna nákladem 6 492 zlatých, která byla pojmenována na 

počest císaře Františka Josefa I. Franz Josefs Höhe.  15 metrů vysoká vyhlídková věž 

v neogotickém stylu, vybudovaná původně z režného cihlového zdiva na osmiúhelníkovém 

půdorysu se dvěma vyhlídkovými ochozy zdobenými cimbuřím, byla kopií rozhledny v 

severoněmeckém Schleswigu. Nová rozhledna Františka Josefa byla zpřístupněna v lázeňské 

sezoně roku 1877. Po roce 1945 dostala jméno Vyhlídka Karla IV. 

 

Goethova vyhlídka 

Na vrcholu Výšiny Věčného života (Ewiges Leben) se rozhodla karlovarská městská rada 

postavit vyhlídkovou věž. V architektonické soutěži nejvíce zaujal projekt vídeňských architektů 

Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, kteří navrhli 42 metrů vysokou vyhlídkovou věž ve 

stylu seversky laděné cihlové neogotiky. Stavba trvala 10 měsíců. Probíhala v letech 1888-1889 

a 21. července roku 1889, přesně dva roky poté, kdy Karlovy Vary navštívila korunní princezna 

Stefanie, byla rozhledna otevřena. Na počest této události nesla rozhledna její jméno - vyhlídka 

korunní princezna Stefanie (Kronprinzessin Stefanie Warte). Na počátku 20. století se uvažovalo 

o stavbě lanové dráhy, která by místo spojila s lázeňskou čtvrtí. K tomu však již nedošlo. Po roce 

1918 byla stavba přejmenována na Stifterovu vyhlídku, po roce 1945 se z věže stala Stalinova 

rozhledna. Nynější jméno Goethova rozhledna získal objekt v šedesátých letech.  
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Lanovka na Výšinu přátelství  

Po zpřístupnění cesty na vrchol více jak 560 m vysokého kopce vypínajícího se nad 

městem zde umístili v roce 1804 karlovarský nožíř Václav Drumm se známým historikem a 

kronikářem Augustem Leopoldem Stöhrem dvě odpočinková sedátka. Karlovarský radní Rudolf 

Mannl pak nechal na novou vyhlídku umístit nápis Freundschaftshöhe (Výšina 

přátelství).Koncese na 90 let k provozování lanovky byla městu udělena 10. 4. 1912, tedy 

v době, kdy stavba již byla v plném proudu. Projekt připravil inženýr H. H. Peter z Curychu a 

stavbu zajistila nákladem 126 484 rakouských korun, vídeňská firma Leo Arnoldi, která byla 

pověřena výstavbou všech tří staničních budov, jejichž autorem je architekt Ing. Anton Breinl. 

Dodávku a montáž strojního vybavení pak zajistila firma Österreichische Siemens-Schuckert-

Werke. Na podzim roku 1911 byla stavba lanové dráhy zahájena a 5. srpna 1912 byla slavnostně 

předána do provozu. Ještě do konce sezóny stihla lanovka přepravit 40 535 osob. 
 

Vyhlídková věž Diana   

Poté, co v roce 1909 nechala karlovarská městská rada vypracovat návrh na zbudování 

pozemní lanové dráhy, přijala na podzim roku 1912 i plán na výstavbu letní restaurace a 

vyhlídkové věže na Výšině přátelství. Mohutný čtyřboký tubus rozhledny nese ve výšce 35 m 

dřevěný ochoz vyhlídkové plošiny. Ta je přístupná po 150 dřevěných schodech. Alternativní 

přístup zajišťoval již od počátku elektrický výtah. Stavbu rozhledny podle projektu 

karlovarského architekta městského úřadu ing. Antona Breinla, realizovala firma karlovarského 

stavitele Františka Fouska od 1. října 1912 do 27. května 1914. Ihned po svém vzniku se nová 

rozhledna stala oblíbeným cílem lázeňských hostů. Byla pojmenována po Hansi Kudlichovi 

(1823-1917). Po druhé světové válce pak krátce nesla název Benešova rozhledna. Nakonec se 

však ustálil název Diana. Rozhledna Diana se za bezmála sto let své existence stala jedním ze 

symbolů města.  
 

Zahradní restaurace Diana   

Na podzim roku 1912 schválila karlovarská městská rada výstavbu výletního objektu na 

Výšině přítelství, podle staršího projektu dipl. Ing. Antona Breinla z městského stavebního 

úřadu. Ten při zpracování zakázky spolupracoval s místním stavitelem Heinrichem Johanem 

Viethem. Společně navrhli postavit nákladem 110 000 rakouských korun loveckou chatu s 

jedním hlavním a dvěma vedlejšími sály, vše s kapacitou 250 osob. Architektonické řešení 

vycházelo z tzv. Heimatstilu, tedy hnutí programově čerpajícího z místní lidové architektury. 

V interiéru je dosud dochován malovaný dřevěný strop i galerie v lokálu. Před chatou se na 

terase rozkládala velká zahradní restaurace. I po stu letech je zahradní restaurace Diana stále 

otevřená.  
 

Rozhledna Aberg       

Na Doubské hoře (původně Aichenberg, později Aberg) 609 m n.m. nad Doubím,  stála již 

od roku 1848 jednoduchá dřevěná věž s vyhlídkovou terasou, přestavěná roku 1862 na 

kamennou neogotickou věž. Místo se stalo oblíbeným pro mnoho lázeňských hostů, proto byla v 

roce 1878 přistavěna v sousedství věže nová výletní restaurace s kavárnou. V roce 1904 se 

karlovarský stavební úřad rozhodl již narušenou rozhlednu na Abergu strhnout a postavit zde 

nový objekt podle projektu architekta Rudolfa Melichara. Jeho návrh počítal se stavbou výletní 

restaurace s tanečním sálem, verandou a 22 m vysokou vyhlídkovou věží. Realizací stavby v 

letech 1904-1905 byla pověřena firma karlovarského stavitele Josefa Walderta. Nová dominanta 

Abergu byla slavnostně otevřena dne 16. července 1905. Výletní restaurace s hrázděním je pojata 

v tradicionalistickém duchu směřujícím k místním formám Heimatstilu, vyhlídková věž 

v režném cihlovém zdivu vychází plně z moderních principů výškových staveb. V současné době 

je objekt upraven na hotel a vyhlídková věž je znepřístupněna.   

 

Stanice lanové dráhy Imperiál čp. 1155 Libušina 
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V letech 1906–1907 byla na vrchol kopce vybudována podle projektu švýcarské firmy 

Strupp unikátní lanová dráha vedoucí ve skále z Divadelního náměstí. Jde o nejstarší elektrickou 

tunelovou lanovku v Evropě. Žádost podal dne 17. července 1906 sám Richard Luthrell 

Pilkington Bethell, Lord Westbury. Stavební plány budovy horní stanice lanovky vypracoval 

v dubnu 1906 karlovarský architekt Otto Stainl, technické záležitosti výstavby tunelu zpracoval 

Ing. Emil Strub z Zurichu. Architekt Otto Stainl vystupoval jako zplnomocněnec 

(Bevolhmächtiger) lorda Westburyho. Finančně byl projekt podporován známým karlovarským 

bankéřem Alfrédem Schwalbem. Celý projekt byl schválen c.k. Ministerstvem železnic 28. 5. 

1906. Po udělení koncese na provozování dráhy byla odeslána na Magistrát žádost o 

pojmenování horní stanice s názvem „Station Helenenhof“ dne 15.3.1907.  

 

Zájezdní hostinec Helenin dvůr  čp. 438  Libušina ulice 16 

Areál původního zájezdního hostince se rozkládá nad městem u dnešního Lázeňského 

sanatoria Imperial. Dnešní podobu získal roku 1834 přestavbou starého dvora nazývaného 

„Tappenhof“, který byl v roce 1837 po té, co se zde ubytovala ruská velkokněžna Helena 

Pavlovna, přejmenován na „Helenenhof“ - „Helenin dvůr“. Hlavní budova hostince je rozložitá 

jednopatrová stavba zastřešená polovalbovou střechou, směřující štítem k městu. Fasáda je 

řešena ve střízlivém duchu pouze s pásovou rustikou v přízemí. zatímco přízemí a patro je zděné 

ze smíšeného zdiva, štít je hrázděný s vysazeným balkónem. Areál hostince se zahradou byl 

přístupný po malém schodišti v osově situované bráně a  nároží uzavíraly dva věžovité altány 

zastřešené jehlancovými stříškami, z nichž se jeden dosud dochoval. Až do doby, kdy na návrší 

vyrostl impozantní Hotel Imperial, byl Helenin dvůr významnou dominantou jihovýchodní části 

města a nemalou měrou se podílel na dotváření typického panoramatu lázeňského města. 

 

Zájezdní hostinec u města Lvova  čp. 527 Libušina ulice 36 

Při vyústění cesty vedoucí na Prahu byl vybudován v první polovině 19. století (prvně 

zmiňován k roku 1836) zájezdní hostinec „U města Lvova“. V přední jednopatrové budově byly 

pokoje k ubytování, v přízemí byla jídelna s kuchyní. Průjezd je zaklenut pruskými klenbami, 

kuchyně klenbou valenou. Kolem prostorného dvora se rozprostírají dvorní křídla zaklenutá 

plackami a pruskými klenbami, sloužící původně jako stáje a remízy. Dnešní podoba předního 

domu pochází z roku 1874, kdy byla fasáda upravena podle plánů stavitele E. Grima v duchu 

italské renesance. Poměrně nízkou sedlovou střechu kryje z boční strany stupňovitý štít. V roce 

1883 byly doplněny podél dvorního křídla litinové pavlače podle projektu Rudolfa Schmidta. 

Zájezdní hostinec U města Lvova je posledním příkladem typického zájezdního hostince z prvé 

poloviny 19. století v Karlových Varech, zachovaným v poměrně intaktním stavu. 
 

Restaurace Myslivna Sovova stezka čp. 470 

Na úbočí Petrovy výšiny byla ve 20. letech 19. století postavena zahradní restaurace Kaiser 

Karl IV. Jägerhaus - Myslivna. V roce 1827 byl objekt přestavěn a v dalších letech k němu 

přibyla dřevěná, později litinová veranda a kuželník. Do dnešní podoby byl objekt uveden novou 

radikální přestavbou v letech 1891-1894. Majitel objektu, Camill Herget, zadal zpracování 

projektu architektu Alfredu Bayerovi, který navrhl velkorysou stavbu vilového charakteru 

s asymetricky umístěnou věží s mohutnou bání a romantickým hrázděním štítů.  

 

Zahradní restaurace Malé Versailles  čp. 420/2  Křižíkova ulice  

Areál hostince Malé Versailles se nachází západně od Zámeckého vrchu a pozdější vilové 

čtvrti zvané Westend. Stavba hlavního jednopatrového objektu zastřešeného mansardovou 

valbovou střechou vznikla v několika stavebních etapách z původní cihelny, zřízené zde po 

velkém požáru města roku 1759. Ve východní části objektu je zachována původní pilířová stavba 

sušárny cihel. Z cihelny byl zřejmě kolem roku 1780 objekt proměněn v romantickou výletní 

restauraci. Přízemí bylo vyzděno ze smíšeného zdiva, patro pak bylo vyzdviženo z hrázděné 
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konstrukce. Hostinec byl i nadále zván „Cihelna“. Pojmenování „Malé Versailles“ je žertovného 

rázu. V roce 1820 zde byl hostem J. W. Goethe. Dnešní podobu získala budova hostince v 80. 

letech 19. století. V této době byla zahrada doplněna o litinový Glasspavilon. V letech 1995-

1996 proběhla značně rozsáhlá rekonstrukce celého areálu. 

 
Provozní objekty spjaté s lázeňskou funkcí 
 

Stáčírna a zasilatelství minerálních vod  čp. 1361  Horova 3 

Stáčírna a zasilatelství minerálních vod byla vybudována v letech 1930-1931 na 

trojúhelníkové parcele při soutoku řeky Teplé a Ohře. Autorem projektu je karlovarský architekt 

Adolf Meretich. Budova tvořená třemi křídly a zastřešeným dvorem, je konstrukčně řešená jako 

železobetonový vyzdívaný skelet. Objekt postavilo v letech 1930-1931 konsorcium firem Fousek 

& Lochschmidt a Ast, Stroner & Co. Křídlo orientované na jih je na nároží zakončeno šestiosým 

pavilonem, kde byla umístěna přes výšku dvou pater umývárna a plnírna lahví, a výstavní a 

prodejní sál osvětlovaný vysokými okny. Východně orientované křídlo je v půdoryse mírně 

segmentově prohnuté a umístěn zde byl sklad vřídelní soli, truhlárna a další pomocné provozy. 

Místnosti v patře sloužily jako kanceláře, tiskárna etiket a reklamy. Křídlo orientované na sever 

k řece bylo dopravní s vlečkou spojující budovu zasilatelství s Dolním karlovarským nádražím. 

Balení zásilek se pak odehrávalo na zastřešeném dvoře. Karlovarská stáčírna a plnírna 

minerálních vod patřila ve své době k nejmodernějším provozům v Evropě. 

 

Starý suterén Vřídelní kolonády 

 Na Nový suterén Vřídelní kolonády navazuje nad nezastavěnou plochou prostor tzv. 

Starého suterénu, pocházejícího ze starší litinové kolonády, kterou postavili vídeňští architekti F. 

Fellner a H. Helmer v letech 1878-1879. Pod podlahou nové kolonády se nalézá místo pro 

čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. Vřídlo je dnes jediným pramenem 

využívaným ke koupelím i při pitné kúře. Potrubní systém zásobuje vřídelní vodou více než 20 

lázeňských provozů. Z hlediska balneotechnického tak Vřídelní kolonáda představuje uzlový bod 

rozvodů vřídelní vody a provozní středisko Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.
29

 Pod 

halou s pramenem Hygiaey byl navržen technický suterén, který zajišťoval zásobování celé 

tehdejší kolonády vřídelní vodou. Zároveň zde byla terma omezována  a její chování 

kontrolováno pomocí regulačních vrtů. Dnes jsou relikty tohoto zařízení patrné v tzv. Starém 

prameništi. Na halový suterénní prostor navazovala chodba, která sledovala nábřežní zeď a 

sloužila pro další technologická zařízení kolonády. Součástí této chodby byly satelitní dílčí 

„kavernové“ technologické mikroprostory. Chodba ústila na řeku otevřenými otvory 

prolomenými do nábřežní zdi. Ze suterénních prostor litinové kolonády zbyl relikt, který je v 

současné době místem, kde se konají exkurse. Je zde možné spatřit potrubí z minulého století 

zanesené vřídlovcem i sbírky sintrů a vřídlovců. Jsou zde také prostory, kde vřídlovcem 

"obrůstají" karlovarské suvenýry, tzv. kamenné růže. Trasa je vedena chodbou podél řeky Teplé 

a umožňuje návštěvníkům projít suchou nohou i část říčního koryta. V současné době je Starý 

suterén Vřídelní kolonády jednou z nejnavštěvovanějších expozic v Karlových Varech.  

 
Komerční, obchodní stavby 
 

Městská spořitelna čp. 243 Divadelní náměstí 

Na počátku 20. století se představenstvo karlovarské spořitelny rozhodlo vybudovat 

reprezentativní budovu v centru světových lázní Karlovy Vary. Vypracováním projektu byl 

pověřen karlovarský architekt Otto Stainl, který plány dokončil v září roku 1903. Stavba byla 

                                                 
29

 http://www.splzak.cz; nejnověji Industriální topografie Karlovarského kraje, Praha 2011, s. 153. 

http://www.splzak.cz/
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zahájena 3. října 1904 a stavební práce prováděl známý karlovarský stavitel Josef Waldert. 

Dokončení a slavnostní otevření nové budovy spořitelny se uskutečnilo 26. dubna 1906. V letech 

1906–1907 byla vybudována lanová dráha vedoucí ve skále z Divadelního náměstí na vrchol 

kopce Tappenberg a pro její spodní stanici byl postaven samostatný dům nazývaný Elevator 

v těsném sousedství spořitelny, rovněž podle projektu Otto Stainla. V podkroví byl umístěn 

fotografický ateliér. V roce 1924 byla budova spořitelny rozšířena o přístavbu na místě domu 

Franconia (dvě krajní okenní osy zcela vlevo).  V centru dispozice budovy spořitelny se v úrovni 

prvního a druhého patra rozkládá rozlehlá přepážková hala s galerijním ochozem. Ve třetím patře 

byla situována velká zasedací síň s dřevěným deštěním otevřená až do majestátní kupole (dnes 

ovšem přestropená). V současné době je historická budova prázdná a čeká na své nové využití.   

 

Městská tržnice  Horova čp. 1223 

Na volném pozemku na Steinbergu, kde stávala střelnice karlovarských ostrostřelců, byla 

v letech 1912-1913 postavena Městská Tržnice. První skicu tržní haly vypracoval ředitel 

stavebního úřadu Franz Drobny již v lednu 1903. Finální projekt připravil Franz Drobny v říjnu 

1912. Stavbu prováděla známá firma N. Rella a Neffe s použitím železobetonových konstrukcí. 

Budova městské tržní haly je na svou dobu značně pokroková, ať již jde o použité stavební 

konstrukce, či celkovou koncepci vycházející z bazilikálního řešení. Primárním záměrem bylo 

vytvoření velkoprostorového interiéru, bez vnitřních traktových zdí a příček. Rámový 

železobetonový skelet vynášejí masivní obloukové rámy. Na hlavní trojlodní halu s průběžným 

hřebenovým světlíkem je napojeno kolmé křídlo s hlavním vstupem a na jejich křížení je 

vyzdvižena lucerna s ochozem. Výraz fasády vychází z pozdní secese s uplatněním zoomorfních 

vlysů.  

 

*  *  * 
 

Karlovy Vary jsou svým rozsahem a významem srovnatelné s nejpřednějšími lázeňskými 

městy Evropy a svou západoevropskou kosmopolitní architekturou jsou plně v kontextu 

s ostatními světovými lázněmi uvažované nadnárodní sériové nominace. Rozsahem, integritou 

a autenticitou své lázeňské zóny však všechna ostatní lázeňská centra Evropy předčí. 

 

 

 

 

 
 

Karlovy Vary od severu, pohled z vyhlídky Jelení skok. 
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5.   KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ HODNOTY A  

NEHMOTNÉ  KULTURNÍ DĚDICTVÍ  
 

 

5. 1    Kulturní prostředí  
 

V lázeňských místech, prokazatelně úspěšných v léčení nejrůznějších lidských nemocí, 

zřejmě nelze uvažovat pouze o účincích minerální vody samotné, ale i o synergických účincích 

přírodního prostředí jako celku. Zlomy zemské kůry vynášejí k povrchu vodu s rozpuštěnými 

látkami, plyny a jak se ve světle nových atmogeochemických výzkumů jeví, ještě cosi navíc, co 

zatím geologové pojmenovávají jen neuměle a neradi. Dále tu nesporně působí i genius loci, 

duše místa, pojem, který v analýze fenoménu lázeňství nelze pominout. Svůj vliv má i příznivé 

klima, příjemné prostředí, zdravé jídlo a pitný režim.  
 

Lázeňská místa měla a mají specifický stavební ráz, který se mimo jiné projevil i v jejich 

svébytné architektonické a urbanistické podobě s výčtem výše zmíněných typologických 

lázeňských staveb. Součástí lázeňského prostředí jsou ale také veřejná prostranství, veřejná 

zeleň, lesy a vodní plochy, vytvářející svou estetickou tvářností a harmonií celkovou atmosféru 

místa, které tak pomáhá léčit. 
 

Lázeňské areály hrály a neustále hrají v historii lidstva důležitou roli rovněž jako významná 

společenská střediska. Motivací k návštěvě lázní byl často bohatý společenský život. V lázních 

byla zřizována divadla a koncertní sály, působila zde význačná hudební tělesa lázeňských 

orchestrů. Lázně byly centrem zábavy, byla zde budována kasina, kluby, varieté, velké množství 

hostů lákaly početné kavárny či restaurace. V jednotlivých etapách vývoje lázní se jejich 

návštěva stávala módou a lázně rostly v mondénní letoviska. Tím, že k sobě lázně přitahovaly 

kulturní vzruch, lákaly k sobě i návštěvnost osob, které se v daném místě zrovna neléčili, ale 

pouze využívali jejich příhodné klima. V jednotlivých etapách vývoje lázní se jejich návštěva 

stávala vysloveně módou a lázně rostly v mondénní letoviska. Kdo ve světě něco znamenal, 

musel se ukázat a patřičně prezentovat i v příslušném „světoznámém“ lázeňském městě. Lázně 

s oblibou navštěvovali panovníci a představitelé vysoké šlechty, bohatí podnikatelé ale i 

význačné osobnosti kultury, spisovatelé, hudební skladatelé, malíři. V lázních se s oblibou 

konaly také četné kongresy a vědecké konference. Lázně se tak zejména v průběhu 19. století 

stávaly pozoruhodným kulturně společenským fenoménem.  
 

Samotná lázeňská střediska byla velmi agilní ve své propagaci, vydávaly četné prospekty a 

průvodce, a prezentovaly se na četných mezinárodních výstavách. Autentické tradice světového 

věhlasu a mezinárodní dimenze vytvářejí komplexní interdisciplinární charakter daného místa 

jako místa mezinárodní komunikace a „europeizace“. Ve své době byly například Karlovy Vary 

nazývané největším salónem Evropy pod širým nebem. Patřičnou reklamou byl pro lázně vždy 

příliv lázeňských hostů a návštěvníků, jejichž soupis se vydával ve specializovaných publikacích 

(tzv. kurlisty)
30

 a jejich zvýšený počet znamenal pro lázně a město především zvýšený zdroj 

finančních prostředků. Tak se postupně rodil i masivní cestovní ruch a turistika v lázních. A tyto 

služby vytvářely a vytvářejí poptávku po další doplňkových službách, v rámci lázeňského 

prostředí opět specifických – typické lázeňské pokrmy a výživa, pro zlepšování tělesné kondice a 

rehabilitaci budování vycházkových stezek v lázeňských lesích a v okolí lázní apod. Podstatou 

skutečných lázní vždy zůstává lázeňská léčba, doplněná o kulturní aktivity, které ovšem nesmí 

narušit léčebný režim. V Karlových Varech lze uvést následující instituce i kulturní aktivity, 

které se významně podílejí na vzniku lázeňského kulturního prostředí. 

                                                 
30

 Původně se jednalo o policejní záznamy evidující cizince v lázních a sledujících jejich náboženskou či politickou 

činnost. 
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5. 2    Muzea  
 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje - Nová louka 
 

Hlavní budova muzea je situována v exponované části lázeňského území Karlových Varů v ulici 

Nová louka. Muzeum je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Ředitelství muzea sídlí 

v nově zrekonstruovaném objektu v ulici Pod Jelením skokem. Muzeum v Karlových Varech 

bylo založeno krátce po roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera, 

jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. V roce 1937 

obohatila fondy městského muzea soukromá sbírka lázeňského lékaře dr. Karla Davida Bechera, 

jenž mj. shromáždil unikátní soubor literatury o Karlových Varech.  

Muzeum dokumentuje karlovarské lázeňství, tradiční výrobu skla a porcelánu, jáchymovské 

medailérství a mincovnictví, regionální národopis a cínařství. Karlovarské muzeum provádí 

rovněž archeologické výzkumy a je informačním centrem pro dokumentaci karlovarského 

lázeňství a stavebních památek. Muzeum pečuje o sbírky užitého umění - cín, sklo, porcelán, 

nábytek; národopisné sbírky, nábytek, textil, nářadí a nástroje; sbírky uměleckých řemesel a 

práce karlovarských puškařů a brusičů vřídlovce; sbírky k vývoji lázeňství; sbírky regionální 

grafiky, plastik, obrazů, starých tisků; sbírky archeologické a přírodovědné. 

Muzeum je dnes moderním informačním a badatelským centrem pro dokumentaci vlastivědy 

Karlovarska. Mimo tohoto poslání spravuje další své pobočky v Karlovarském kraji se 

specializovanými expozicemi v Jáchymově, Nejdku, Žluticích a Horní Blatné. 

Muzeum Karlovy Vary bude v nadcházejícím období stejně jako doposud využívat dle možností 

dotační tituly Evropské unie i granty a dotační tituly, které vypisuje Ministerstvo kultury 

z rozpočtu České republiky. V nejbližší době neplánuje vedení muzea zvýšení vstupného. Stalo 

by tak pouze v případě, kdy návštěvníkům budou nabídnuty novinky, např. nová stálá expozice, 

která by měla být realizována do roku 2015, kdy muzeum bude slavit 150 let své existence. Pro 

návštěvníky jsou pro následující období připravovány nové programy; i nadále budou nabízeny 

slevové systémy – 3K karty a Karlovy Vary CITY CARD. 

 

1. Počet platících návštěvníků (včetně akcí ) 
   

 

 

2. Návštěvnost kulturních, naučných a odborných akcí 
   

rok návštěvnost počet akcí z toho pro děti 

2008 3 074 47 11   

2009 958 25 5 

2010 1 240 25 5 

2011 1 494 41 6 

 

rok Počet platících návštěvníků Počet návštěvníků akcí  

vč.neplatících 

2008            20 574 24 839 

2009            24 969 28 083 

2010            20 298 22 585 

2011 25 463 28 558 
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Muzeum bude i v následujícím období zachovávat akviziční činnost. Stejně jako  

u ostatních organizací tohoto typu, je akviziční činnost základním posláním paměťové instituce. 

Prioritami pro přírůstky do sbírek muzea budou v oblasti umění obrazy  

a plastiky, dále porcelán, textil a sklo - vše regionální provenience. 

V souvislosti s nominací města Karlovy Vary a předpokládaným zápisem na Listinu kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO, bude třeba zásadním způsobem upravit stálou muzejní expozici. 

Pokud to umožní finanční situace, bude se Muzeum Karlovy Vary v období 2013 – 2020 řídit 

ročními plány práce, jež vycházejí z dlouhodobé strategie rozvoje muzea. V rámci této strategie 

uvažuje vedení muzea o následujících krocích: 

Nová louka, Karlovy Vary - 2015 nová expozice k výročí 150 let muzea – budou hledány zdroje. 

Rozpočet je dlouhodobě uváděn v tabulkách „Plán výdajů 2012 -2016“ předkládaný zřizovateli – 

dle kvalifikovaného odhadu a plánu investic předloženého 7. 6. 2011: 

Časový harmonogram: 
- 2013 zhotovení projektové dokumentace  

- 2014 realizace I. etapy  

- 2015 realizace II. etapy  
 

 
 

 

 

Exkursní trasa Starý suterén Vřídelní kolonády 

 Pod podlahou nové kolonády se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci 

vřídelní vody. Potrubní systém zásobuje vřídelní vodou 14 lázeňských provozů. Z hlediska 

balneotechnického tak Vřídelní kolonáda představuje uzlový bod rozvodů vřídelní vody a 

provozní středisko Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.
31

 Na halový suterénní prostor 

navazovala chodba, která sledovala nábřežní zeď a sloužila pro další technologická zařízení 

kolonády. Součástí této chodby byly satelitní dílčí „kavernové“ technologické mikroprostory. 

Chodba ústila na řeku otevřenými otvory prolomenými do nábřežní zdi. Ze suterénních prostor 

litinové kolonády zbyl relikt, který je v současné době místem, kde se konají exkurse. Je zde 

možné spatřit potrubí z minulého století zanesené vřídlovcem i sbírky sintrů a vřídlovců. Jsou 

zde také prostory, kde vřídlovcem "obrůstají" karlovarské suvenýry, tzv. kamenné růže. Trasa je 

vedena chodbou podél řeky Teplé a umožňuje návštěvníkům projít suchou nohou i část říčního 

koryta. V současné době je Starý suterén Vřídelní kolonády jednou z nejnavštěvovanějších 

expozic v Karlových Varech.  

 

 

 

                                                 
31

 http://www.splzak.cz; nejnověji Industriální topografie Karlovarského kraje, Praha 2011, s. 153. 

http://www.splzak.cz/
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5. 3    Galerie 
 

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

s pobočkou Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary 

 
Galerie umění Karlovy Vary se nachází na jihovýchodním okraji lázeňského území Karlových 

Varů. Byla založena 1. ledna 1953 jako státní instituce s výstavním a akvizičním programem 

zaměřeným na české a slovenské moderní umění. Ve 20. letech 20. století sloužily prostory 

galerie Obchodní a živnostenské komoře v Chebu. Karlovarská galerie byla jednou z prvních 

státních galerií, zakládaných Československým státem většinou v krajských městech. Během 

devadesátých let změnila galerie dvakrát svého zřizovatele – z kompetence okresního úřadu 

přešla pod Ministerstvo kultury České republiky a poté pod Karlovarský kraj. I přes neustálý 

finanční tlak se jí podařilo zachovat vysokou úroveň výstavní a kulturně výchovné činnosti – 

bohužel činnost akviziční musela být velmi omezena. 

Interaktivní galerie Becherova vila je významná solitérní stavba, řešena vysloveně jako 

rodinný palác - Palais Becher. Zcela zapadá do prostředí honosné části památkové zóny města 

Karlovy Vary, zvané Westend. Uvnitř jsou výstavní prostory, výtvarná dílna nebo sochařský 

ateliér. Pro vysokou architektonickou a umělecko-historickou hodnotu objektu byla Vila Becher 

v roce 2011 restaurována a upravena na interaktivní galerii pro mladé výtvarníky se 

zaměřením na činnost vzdělávací, výstavní, uměleckou, reprezentační a ubytovací. 

 

Obyvatelé, lázeňští hosté i návštěvníci města mají možnost navštěvovat nejen hlavní budovu 

galerie na Goethově stezce, ale nově i velmi atraktivní kulturní stánek, s expozicí děl současných 

českých i zahraničních umělců. Novinkou je vybavení Becherovy vily – interaktivní oddělení 

galerie, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet své schopnosti, talent a zručnost, při různých 

kurzech i jednorázových akcích pod vedením zkušených umělců – instruktorů, se zaměřením na 

různá tradiční řemesla, umělecké a uměleckořemeslné obory.  

 

                1.  Počet platících návštěvníků (včetně akcí). 
 

    rok   Počet platících návštěvníků akcí    Počet platících i neplatících návštěvníků 

              všech galerijních akcí  

  2008 11 630 13 326 

  2009 10 505 12 031 

  2010 10 570                               12 626 

  2011 15 437 18 144 

 
                2.  Návštěvnost kulturních, naučných a odborných akcí 
 

rok Návštěvnost Počet akcí vč. těch nichž není 

galerie pořadatelem 

Z toho pro děti  

a mládež 

    2008                  5383                       155              131 

    2009                  4412                       133              100 

    2010                  4817                       131                98 

    2011                  8042                       242              183 
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Vzhledem k současné situaci se Galerie umění Karlovy Vary v nastávajícím období zaměří na 

doplňování příspěvků zřizovatele z evropských fondů – především z tzv. měkkých projektů 

v rámci operačního programu Cíl III a později Cíl IV, které jsou zaměřeny na příhraniční 

spolupráci. Rovněž bude podávat žádosti do dotačních titulů, jejichž prostřednictvím lze získávat 

finanční prostředky z rozpočtu České republiky, především z dotačních titulů Ministerstva 

kultury.  

Galerie se i v budoucnu zaměří na aktivity, které vedou k doplnění rozpočtu organizace. Jedná se 

především o placené zápůjčky děl i přesto, že tendence zájmu je klesající. I nadále budou 

využívány příležitostné pronájmy prostor v hlavní budově galerie a do budoucna rozšířeny 

pronájmy prostor v  Becherově vile. Lze předpokládat, že prozatímní, nepříliš velký zájem bude 

stoupat úměrně se zvyšujícím se zájmem o Becherovu vilu, která za poměrně krátkou dobu 

svého působení ještě nepřešla naplno do povědomí obyvatel i institucí v regionu.  

V rámci nových aktivit se Galerie umění Karlovy Vary zaměří na rozsáhlejší, širší spektrum 

nabídky workshopů, artefiletických programů, seminářů a kurzů mimo výstavní činnost.
32

 Ve 

výstavní činnosti přibude intenzivnější spolupráce s potencionálními samoplátci výstav (při 

nutném zachování stávající kvality) s atraktivním programem.  

I do budoucna bude uplatňován, případně rozšiřován vlastní, již zavedený systém permanentních 

průkazů, především pro spolupracující školy a lázeňské domy. V nabídce bude kladen důraz, 

vzhledem k interaktivnímu pojetí nové pobočky, na okruh Becherovy vily. Pokračovat bude 

napojení na systémy CITY CARD, DREAM CARD, ve spolupráci s Karlovarským krajem se 

připravuje vstup do systému EGRONET, 3 KK.  

 

 

 

                                                 
32

 Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo 

jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde rozumíme 

výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Cílem artefiletiky je 

obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních 

selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/R/Reflexe
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Videa/Tvorivost
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/Z/Z%c3%a1%c5%beitkov%c3%a1_pedagogika
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/Pedagogick%c3%bd_lexikon/D/DRAMATICK%c3%81_V%c3%9dCHOVA
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/Ruzne/Semin%c3%a1rn%c3%ad_pr%c3%a1ce/Matodika_hudebn%c3%ad_v%c3%bdchovy
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/S/Soci%c3%a1ln%c3%ad_pedagogika
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5. 4    Další kulturně – historické a turistické atraktivity  

 
Návštěvnické centrum Moser 

Unikátní pohled do historie sklárny poskytuje nové návštěvnické centrum Moser. Nově řešená 

expozice v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než 150 let historie 

sklárny, uvádí slavné majitele luxusního skla Moser a představuje nejstarší sklářskou tvorbu až 

po současné kolekce s více než 2000 exponáty. Výstava je doplněna 7 dokumentárními pořady 

v 9 světových jazycích.  
 

 Historie sklárny Moser 

 Moserovské skloviny 

 Dekorativní a nápojové sklo Moser v historickém vývoji 

 Moser - sklo králů - Moserovské sklo se znaky a monogramy 

 Klub Moserovských obřích číší 

 Sklářská sympozia Moser 

 Denně prohlídky sklářské hutě 

 

 
 

 

 

Jan Becher muzeum 

Nachází se v historické budově likérky Jan Becher, na křižovatce třídy T.G.Masaryka a náměstí 

Republiky. Becherovka patří mezi nejznámější karlovarské produkty. Během prohlídky se 

návštěvníci seznámí s její historii, výrobou či skladováním. Uvidí historické předměty a krátký 

film. Becherovku je možné ve zdejší prodejně zakoupit a v baru ochutnat. Muzeum umožňuje 

prohlídky i jednotlivcům. Výklad je možné vyslechnout také v angličtině. 
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Krajská knihovna Karlovy Vary 
 

V rámci systému knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary (dále jen KKKV) každý rok odbaví 

více než čtvrt milionu návštěvníků, kteří si půjčí téměř půl milionu knih, časopisů  

a dalších dokumentů. KKKV je zároveň metodickým centrem pro všech 118 knihoven  

v Karlovarském kraji a centrem pro meziknihovní výpůjční službu pro tyto knihovny.  

Krajská knihovna Karlovy Vary garantuje rovný přístup k informacím všem bez rozdílu jak 

prostřednictvím svých fondů a informačních zdrojů, tak i nabídkou veřejně přístupného 

internetu, je přirozenou infrastrukturou vzdělávacího systému v nejširším slova smyslu; jako 

centrum znalostí a informací podporuje formální vzdělání všech stupňů a má významnou úlohu v 

oblasti celoživotního vzdělávaní a učení. 

Knihovna se veškerou svou činností podílí na podpoře a rozvoji čtenářské a informační 

gramotnosti, mimořádný je její přínos ke gramotnosti funkční, plní důležitou úlohu jako 

paměťová instituce – dlouhodobě uchová a zpřístupňuje významnou část kulturního dědictví  

v psané, tištěné i digitální formě, výrazně podílí na snížení dopadu digitální propasti (digital 

divide), který existuje mezi těmi, kteří mají, a těmi, kteří nemají přístup k informačním 

technologiím nebo jsou digitálně negramotní. Krajská knihovna nabízí příjemný a především 

neutrální prostor pro volnočasové aktivity, neziskovou kulturu, podporuje kulturní rozmanitost a 

kreativitu; přispívá k rozvoji duchovních, emocionálních, sociálních a jazykových dovedností 

dětí, pomáhá jim získat estetické cítění, posilovat zájem o literaturu, vědu a umění a stimulovat 

jejich kreativitu. Podporuje komunitní aktivity a sociální integraci na regionální úrovni, zvyšuje 

pocit sounáležitosti s regionem. Rozvoj informačních technologií a jejich průnik do všech oblastí 

života společnosti podstatným způsobem mění informační potřeby lidí. 

Dále bude knihovna budovat a rozvíjet specializované fondy, např. ojedinělou  

a vzácnou balneologickou knihovnu, fondy zaměřené na sklo, porcelán, keramiku a hornictví, 

stejně tak i regionální fond, jako odkaz pro budoucí generace.  

Balneologická knihovna 

Krajská knihovna Karlovy Vary spravuje unikátní fond historické balneologické literatury, který 

převzala do své správy v květnu roku 2002. Od té doby se systematicky věnuje jeho katalogizaci 

a doplňování o nové přírůstky jak historického, tak novodobého fondu. Velkou pozornost věnuje 

též jeho uchovávání. Knihy jsou postupně restaurovány a opatřovány speciálními obaly. 

Restaurováno bylo již více než 220 svazků. K tomuto účelu knihovna využívá různé možnosti 

financování z evropských fondů, programů Ministerstva kultury ČR a také sponzorských darů 

soukromých subjektů. Z těchto zdrojů knihovna postupně získala pro balneologickou knihovnu 

od roku 2005 přes půl milionu korun. 

Začíná se také s digitalizací historického fondu. První vlaštovkou je převedení nejstarší knihy 

Krajské knihovny Karlovy Vary De inventione, descriptione, temperie, viribus, et inprimis usu 

thermarum d. Caroli IIII. imperatoris libellus od Fabiana Sommera a její umístění v elektronické 

databázi starých tisků a rukopisů Manuscriptoriu. Dnes má Krajská knihovna Karlovy Vary v 

Manuscriptoriu umístěnu ještě Monographie des neuen Mineralmoores zu Marienbad in 

Böhmenod Alberta Wolfnera. Od června tohoto roku lze oběma knihami listovat a prohlížet si je 

on-line (www.manuscriptorium.cz). 

V současné době má knihovna přes 1700 knih v tzv. historickém fondu a dále více než 500 nově 

nakoupených soudobých dokumentů s balneologickou a lékařskou tematikou. Mezi novými 

přírůstky jsou zastoupena i díla regionálních autorů - např. díla manželů Boříkových, dr. Šolce a 

dr. Vylity. Do fondu se také nakupují lékařské učebnice (vhodné pro studenty zdravotních škol i 

univerzitní medicíny) a populární pojednání o zdraví. Novinkou pro uživatele balneologické 

knihovny je i umístění nově nakoupených knih ve volném výběru, z nichž většinu je možné si 

vypůjčit k domácímu studiu. 

http://www.manuscriptorium.cz/
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Snaha o uchování, obnovu a doplňování fondu balneologické knihovny má svůj jasný cíl - 

zajistit odborníkům i laické veřejnosti studijní materiál s tematikou, která ke zdejšímu kraji 

neodmyslitelně patří.
33

 
 

Pro ukládání knih bude v roce 2013 v objektu krajské knihovny dobudován depozitář  

s klimatizační jednotkou.  

Knihovna Dvory je otevřena šest dní v týdnu od 10 do 19 hodin;  

KKKV Lidická je otevřena 5 dní v týdnu – pondělí – čtvrtek 12-18 hod., pátek 10-15 hod. – 

výpůjční lhůta koresponduje s převažujícím složením zdejších čtenářů – reflektuje zejména 

potřeby studentů blízkých škol; pobočka využívá svého umístění a zajišťuje pro všechny okolní 

školy (od MŠ po SŠ) vzdělávací aktivity; pobočka se také velmi angažuje v podpoře literárních 

aktivit KKKV  

 

Počet návštěvníků na akcích Krajské knihovny se vstupným 

     rok   Počet platících návštěvníků                Počet návštěvníků akcí 

2008   949*    1 371** 

2009 540 1 525 

2010 624 1 332 

2011 310   956 

 

*přednášky pro veřejnost v sále a v A-klubu, UVČ, počítačové kurzy a kurzy paměti – platí 

  pro všechny uvedené roky 

** část akcí byla podpořena z grantů, jejichž podmínky nedovolují vybírat vstupné – platí pro 

     všechny uvedené roky 

 

Počet návštěvníků kulturních, naučných a odborných akcí 

    rok návštěvnost počet akcí z toho pro děti 

    2008 * 652                        238 

    2009 10 187 535                        168 

    2012 11 615 635         261 z toho 186 besed  

    2011 12 105 621         250 z toho 155 besed  

*nesledovalo se odděleně 

 

Krajská knihovna bude pořizovat další bibliobox pro možnost 24-hodinového vracení knih (ke 

vstupnímu portálu knihovny v Karlových Varech - Dvorech) 

Provoz knihovny je v současné době zřizovatelem financován roční částkou 22 mil. Kč 

 

Finanční prostředky vynaložené na nákup knih.  

  Rok  Prostředky  

 vynaložené 

 na nákup knih 

Prostředky vynaložené 

 na nákup ostatních  

 tiskovin  

Prostředky vynaložené 

na nákup CD, zvukové 

knihy 

 

 

  2008        2 329 000                83 485               141 000 

  2009        2 090 000                53 604               100 000 

  2010        2 089 000                47 597               101 000 

  2011        2 087 000                43 272                 81 000 

                                                 
33

 http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/11-2008/z-knihoven-46-282.htm 

http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/11-2008/z-knihoven-46-282.htm
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Městská knihovna Karlovy Vary 
 

Česká knihovna vznikla v Karlových Varech až po roce 1945. Zpočátku se rozvíjela zejména 

díky darům občanů a darům ministerstva kultury. V 60. letech se stala řídícím centrem všech 

knihoven okresu. V 70. letech byla dokončena rekonstrukce ústřední budovy na I. P. Pavlova.  

Od ledna 1999 byl v prostorách čítárny zprovozněn internet pro veřejnost. Po roce 2000 byla 

vytvořena internetová stránka knihovny, kde si mohli čtenáře vyhledat veškeré informace.
34

 

 

Městskou knihovnu provozuje Magistrát města Karlovy Vary. V hlavní budově v ulici I. P. 

Pavlova, v lázeňské části Karlových Varů (150 m od Mlýnské kolonády), je oddělení pro 

dospělé, oddělení pro děti a čítárna. Čítárna je vybavena moderními počítači, které umožňují 

přístup na internet a bohatou nabídkou populárních i specializovaných časopisů. Svou výhodnou 

polohou je budova městské knihovny snadno dostupná MHD ze všech částí města. 

 

Nabídka služeb Městské knihovny Karlovy Vary:  

 široký výběr beletrie i naučné literatury, novinky dle přání čtenářů  

 prezenční a absenční výpůjčky časopisů a novin  

 přednášky se zajímavými osobnostmi na různá témata 

 přístup na internet pro registrované čtenáře zdarma 

 předprodej vstupenek na kulturní akce v regionu 

 individuální a laskavý přístup ke čtenářům, pomoc při vyhledávání v on-line katalogu 

 pestrou škálu besed a soutěží pro školní třídy  

 kopírování, tisk z PC 

 

 
 

                                                 
34

 http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/novinky.html 

 

http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/novinky.html
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5. 5    Nehmotné kulturní dědictví (divadla, festivaly, městské slavnosti,   

          významné kulturní a společenské akce) 
 
 

Pojem nehmotného kulturního dědictví se dá definovat jako soubor kulturních, tradičních a 

lidových projevů nebo kolektivních výtvorů společnosti založených na tradicí. Předávají se ústně 

nebo jednoduše pomocí gest. Jejich součástí jsou ústní vyprávění, zvyky, jazyky, hudba, tanec, 

rituály, slavnosti nebo i tradiční medicína, stolování a různé dovednosti týkající se běžného 

života, jako jsou například výrobní techniky nebo nástroje. 

Nehmotné kulturní dědictví představuje živoucí a  nepřetržitě se  proměňující soubor 

praktik, znalostí a reprezentací, který jednotlivcům i komunitám na všech úrovních společnosti 

umožňuje vyjádřit, jakým způsobem chápou svět skrze své hodnotové systémy a etické principy. 

Nehmotné kulturní dědictví vytváří ve společenstvích pocit sounáležitosti a kontinuity a je tedy  

považováno za jeden z hlavních zdrojů kreativity a kulturní tvorby. Z tohoto důvodu je namístě 

prosazovat globální přístup ke kulturnímu dědictví, jenž by měl mít na zřeteli dynamický vztah 

mezi hmotným a nehmotným kulturním dědictvím a jejich hlubokou vzájemnou propojenost. 

Rozličné projevy nehmotného kulturního dědictví patří k základním kamenům kulturní 

identity národů a společenství a zároveň představují společné bohatství veškerého lidstva. Jsou 

hluboce vrostlé do místní historie a přírodního prostředí, projevují se mezi jiným značnou 

jazykovou rozmanitostí a zároveň přinášejí různé představy o světě. Proto jsou hlavním faktorem 

udržení kulturní diverzity v souladu se Všeobecnou deklarací UNESCO o kulturní diverzitě 

(2001). Istanbulská deklarace z roku 2002 zavazuje vlády jednotlivých členských zemí UNESCO 

k podpoře a předávání nehmotného kulturního dědictví, a to především prostřednictvím 

informačních a výchovných akcí. Pro identifikaci a záchranu nehmotného kulturního dědictví je 

nutné provádět patřičný výzkumu a dokumentaci, inventarizaci a registraci, zpracování 

legislativy a vhodných ochranných mechanismů, provádět propagaci k zájmu a výchově k 

hodnotám a významu nehmotného kulturního dědictví, uznávání a ochranu držitelů tohoto 

dědictví a rovněž předávání znalostí a dovedností.
35

 
 

Lázeňská města byla místem kulturních a často i významných politických událostí a 

setkávání velkého množství národních kultur a identit. V průběhu času se stávaly vedle 

kulturního centra i centrem duchovním. Autentické tradice světového věhlasu a mezinárodní 

dimenze vytvářejí komplexní interdisciplinární charakter lázeňského místa jako místa 

mezinárodní komunikace a „europeizace“. Karlovy Vary byly vždy takovýmto živým kulturním 

a duchovním centrem, kde se střetávaly jednotlivé evropské kulturní proudy a z nichž se 

vytvářelo jedinečné místní  kulturně společenské prostředí. Bohatý kulturní život je zde přítomný 

až do současnosti. 

 
Karlovarské městské divadlo 

Historická budova městského divadla, postavená v letech 1884–1886 podle projektu 

Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, prošla v letech 1994–1999 náročným restaurováním. 

Roku 1995 byla sňata malovaná opona od Gustava Klima, Ernsta Klimta a s Franze Matsche, 

vystavená až do konce restaurování budovy divadla ve dvoraně pražského Rudolfina. Divadlo 

bylo znovu otevřeno 24. června 1999 Gogolovou Ženitbou, následujícího dne provedl soubor 

Národního divadla Mozartovu Figarovu svatbu. Po likvidaci vlastního souboru v roce 

2004 sloužilo Karlovarské městské divadlo jako scéna pro dovezená představení. Scéna byla 

                                                 
35 Istanbulská deklarace. III. Kulatý stůl ministrů kultury „Nehmotné kulturní dědictví, zrcadlo kulturní diverzity“ 

Istanbul, 16.-17. září 2002. http://www.mkcr.cz/assets/zahranicni-ztahy/unesco/deklarace/Istanbulsk__deklarace.doc 

 

 

http://www.mkcr.cz/assets/zahranicni-ztahy/unesco/deklarace/Istanbulsk__deklarace.doc
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pronajata na čtyři roky pražskému Divadlu Na zábradlí Karla Heřmánka. Od ledna 2008 divadlo 

již provozuje Karlovarské městské divadlo obecně prospěšná společnost. Jejím zakladatelem je 

Město Karlovy Vary. Divadelní dům, ve kterém vznikají vlastní inscenace s obnoveným 

vlastním divadelním souborem činohry, je skutečně živým kulturním centrem města.
36

 

 

Hlavní činnosti společnosti: 
 

Obecně prospěšné služby v kulturní oblasti (divadelní činnost): 
 

•  Pořádání a tvorba divadelních představení, jednorázových divadelních projektů 

  a jiných uměleckých projektů 

•  Podpora všech forem amatérské a zájmové kulturní činnosti 

•  Zajišťování propagačních materiálů týkajících se činnosti divadla 

•  Propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb 

•  Spolupráce se společenskými vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s 

vědeckými, uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy, i s jednotlivými občany, 

jakož i fyzickými a právnickými osobami v zahraničí. 
 

Doplňkové (vedlejší) činnosti organizace 
 

•  reklamní činnost a marketing 

•  pronájem nebytových prostor  

•  prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce jiných organizací 

 

 

 

 
 

                                                 
36

 Karlovarské městské divadlo, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2011 http://www.karlovarske-

divadlo.cz/aktualne/vyrocni-zprava-za-rok-2011/?aktualitaId=170 

 

http://www.karlovarske-divadlo.cz/aktualne/vyrocni-zprava-za-rok-2011/?aktualitaId=170
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Návštěvnost Karlovarského městského divadla, o.p.s. v roce 2011 

a porovnání návštěvnosti s rokem 2008, 2009 a 2010. 

- celkem uvedeno titulů v roce 2008: 127 

- celkem uvedeno titulů v roce 2009: 151 

- celkem uvedeno titulů v roce 2010: 169 

- celkem uvedeno titulů v roce 2011: 168 

- z toho 10 titulů odehraných vlastním souborem 

- z toho 9 titulů na vlastní scéně a 1 titul mimo vlastní scénu 
 

V roce 2012 se uskutečnilo ke 170 představením, ať už divadelních nebo koncertních. 
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Další divadla na území města Karlovy Vary 

 

Divadlo Dagmar 

V tomto komorním divadle účinkují profesionální herci i herci amatéři (především studenti 

karlovarských středních škol). Součástí divadla je také dětský dramatický soubor. 

Lidická 455/40, Karlovy Vary-Drahovice 

tel.: +420 353 231 238 

e-mail: divadlo.dagmar@seznam.cz 

web: www.divadlodagmar.cz 

 

Městské divadlo BezDirky 

Petřín 10, Karlovy Vary 

web: www.mysebavime.com 

 

Karlovarské hudební divadlo 

Celní 889/13, Karlovy Vary-Rybáře 

tel.: +420 353 566 535 

 
 

Komorní scéna Husovka  

V objektu působí v současné době tři divadelní soubory –  hudební divadlo Libora Baláka, 

divadlo D 3 a Klub Paderewski. Přijďte si sem vychutnat některý z koncertů, divadelní 

představení, výstavu či autorské čtení. 

Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary 

tel.: +420 353 225 804 

e-mail: husovka@mdkv.cz 

 

Divadélko Jen tak - Kapsa 

Divadélko Jen tak - Kapsa 

Vítězná 390/51, Karlovy Vary-Drahovice 

tel.: +420 353 220 086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:divadlo.dagmar@seznam.cz
http://www.divadlodagmar.cz/
http://www.mysebavime.com/
mailto:husovka@mdkv.cz
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Karlovarský symfonický orchestr 
 

Karlovarský symfonický orchestr je příspěvkovou organizací města Karlovy Vary. 

Orchestr byl založen v roce 1835 Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. Labitzkého 

syn  August je o 40 let později proměnil ve stálý symfonický orchestr s rozsáhlou působností 

a všestranným repertoárem. V roce 1894 řídil v Poštovním dvoře kontinentální premiéru 

Dvořákovy Novosvětské symfonie. V letech 1911 - 1941 stál v jeho čele Robert Manzer, který 

pozvedl orchestr na pozoruhodnou uměleckou úroveň a navázal styky s významnými osobnostmi 

evropské hudby, mimo jiné P. Casalsem a R. Straussem.  

S orchestrem spoluúčinkovali renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon, Aram 

Chačaturjan, Zdeněk Košler, Charles Mackerras, Libor Pešek, klavíristé Emil Gilels, Ivan 

Moravec, houslisté David Oistrach, Gidon Kremer a Josef Suk, violoncellista Mstislav 

Rostropovič, cembalistka Zuzana Růžičková, pěvkyně Magdalena Hajóssyová a Eva Urbanová, 

abychom jmenovali alespoň některé. Ze stálých dirigentů se na profilu tělesa výrazně podíleli 

Václav Neumann, Vladimír Matěj, Josef Hercl a Radomil Eliška. Na jejich odkaz navázal 

v letech 1991 - 1998 Angličan Douglas Bostock Od července 2011 zastává pozici šéfdirigenta 

orchestru Francouz Martin Lebel. 

Karlovarský symfonický orchestr hostuje pravidelně nejen na koncertních pódiích v České 

republice (mj. na festivalu Pražského jara), ale také v zahraničí, především v Německu 

a v dalších evropských státech.  Účinkuje nejen v symfonických programech, ale také při 

operních festivalech (Oviedo), v baletních večerech (Bregenz), mezinárodních soutěžích 

(Zaragoza), či kantátových koncertech (Antverpy, Bonn, Karlsruhe, atd.).
37

 

Karlovarský symfonický orchestr je renomovaným a vyhledávaným reprezentantem české 

hudby i kulturní tradice lázeňského města Karlovy Vary. V Karlových Varech koncertuje ve 

Slavnostním sále Lázní III, v Mlýnské kolonádě, v sále sanatoria Richmond a na dalších místech 

lázeňského města. Kromě abonentních a kolonádních koncertů pořádá i řadu hudebních festivalů 

v Karlových Varech.  

 

Hudební festival Beethovenovy dny 

Hudební festival Beethovenovy dny je významnou součástí letní kulturní sezony Karlových 

Varů. Karlovarský symfonický orchestr tento festival pořádá již od roku 1992 jako 

připomínku skladatelova pobytu v lázeňském městě v roce 1812. 

 

Dvořákův Karlovarský podzim 

Dvořákův Karlovarský podzim byl inspirován vztahy Antonína Dvořáka ke Karlovým Varům. 

Při první návštěvě A. Dvořáka v roce 1879 tu zazněl jeho slavnostní pochod a další skladby 

následovaly. V roce 1894 se v Poštovním dvoře uskutečnila kontinentální premiéra symfonie „Z 

nového světa“. V roce 1951 se uskutečnil první Dvořákův festival, v roce 1954 k 50. výročí 

skladatelova úmrtí festival druhý a od září 1959 se konají festivaly pod názvem Dvořákův 

karlovarský podzim pravidelně.  

 

Nosferatu – Symfonie (za) šera 

Nosferatu – Symfonie (za) šera je unikátním propojením hudebního a filmového umění. Diváci 

na pódiu Letního kina zhlédnou promítání klasického německého němého filmu Nosferatu – 

Symphonie des Grauens za doprovodu moderní symfonické hudby z pera soudobého skladatele 

Karla Šimandla v podání Karlovarského symfonického orchestru.  

 

 

                                                 
37
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Významné kulturní festivaly  
 

Kulturní festivaly, ať už jde o festivaly filmové nebo hudební, se staly nedílnou součástí 

kulturní nabídky v Karlových Varech. Jsou každoročně netrpělivě očekávány nejen obyvateli 

kraje, ale i domácími a zahraničními návštěvníky. Některé mají tradici několik desítek let, 

některé spatřily světlo světa po roce 1989. Důležité je, že každý z festivalů si našel své publikum 

a žádnému nehrozí nebezpečí zániku z důvodu nezájmu návštěvníků. Některé mohou být 

ohroženy pouze nedostatkem finančních prostředků. Takové situaci by měla zabránit cílená 

podpora veřejného i soukromého sektoru. 
 

Výčet významných festivalů: 

- Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

- Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 

- Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa 

- Jazzfest Karlovy Vary 

- Tourfilm  

- Karlovarský folklorní festival 

- Dvořákův karlovarský podzim 

- Beethovenovy dny 

 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největší filmový festival v České republice a 

nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě. Založen byl již v roce 1946, kdy se 

v srpnu 1946 uskutečnila první filmová nesoutěžní přehlídka v Mariánských Lázních a 

Karlových Varech. V Karlových Varech byla filmová přehlídka samostatně uspořádána v roce 

1947. V roce 1948 byl poprvé udělen, jako cena vítěznému filmu, Křišťálový glóbus. Vzhledem 

k založení MFF v Moskvě byl karlovarský festival donucen střídat se v letech 1959 až 1993 s 

moskevským festivalem. Po roce 1989 prošel festival kritickým obdobím. Roku 1994 se jeho 

organizace ujali Jiří Bartoška a Eva Zaoralová. Pod jejich vedením festival získal zpět ztracenou 

slávu a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě. Festival je od 

roku 1994 pořádán opět každoročně v první červencové dekádě. Jako jeden z nejstarších je 

zařazen do kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů), 

spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. V roce 2012 proběhl již jeho              

47. ročník. 
 

 Koncepce MFF Karlovy Vary je postavena na výhodné geograficko-politické poloze 

České republiky na hranici mezi východní a západní Evropou  

 MFF Karlovy Vary představí každoročně poprvé v České republice více než 200 nových 

filmů z celého světa  

 Největší pozornost je věnována Mezinárodní soutěži celovečerních hraných filmů, do 

které jsou vybrány pouze snímky natočené v uplynulé sezóně a dosud neuvedené v 

soutěži jiného festivalu kategorie A  

 Kromě oficiální soutěže, soutěže dokumentárních filmů a soutěžní sekce Na východ od 

Západu jsou pro diváky sestaveny již tradiční informativní sekce a aktuální tematické 

retrospektivy  

 MFF Karlovy Vary je ve své kategorii jedním z mála festivalů otevřených laické 

veřejnosti  

 Začátek letních prázdnin se stal tradiční dobou, kdy tisíce mladých lidí z České republiky 

i zahraničí promění jinak poklidné lázeňské město Karlovy Vary v několikadenní svátek 

radosti a pohody. Právě tito lidé vytvářejí na karlovarském festivalu neopakovatelnou 

atmosféru  
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

 

 

 
 

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 
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Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka byla z počátku určena pro studenty 

uměleckých škol. V průběhu let se však stala velmi prestižní a uznávanou soutěží mezinárodní. 

Soutěže se každoročně účastní 80–110 pěvců z celého světa v kategoriích OPERA, JUNIOR a 

PÍSEŇ. V kategorii PÍSEŇ je kladen mimořádný důraz, vedle tvorby Antonína Dvořáka a písní 

romantiků, též na interpretaci soudobé tvorby. Vyvrcholením soutěže je koncert laureátů, na 

kterém zpívají finalisté soutěže s Karlovarským symfonickým orchestrem. Organizování soutěže 

je hlavní činností Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka Karlovy Vary, které 

pořádá každoročně, vedle své hlavní aktivity, listopadové Mezinárodní pěvecké soutěže 

Antonína Dvořáka, vokální interpretační semináře. Závěr semináře tvoří veřejný operní koncert 

s Karlovarským symfonickým orchestrem. Semináře se každoročně zúčastňuje více než 20 pěvců 

z České republiky, Slovenska, Německa, Polska, Švédska, Islandu, Ruska, Ukrajiny, Číny, Jižní 

Koreje, Japonska, USA, Mexika a dalších zemí.  

 
Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa 

Myšlenka realizovat česko-německý Festival Mitte Europa, Bavorsko-Čechy-Sasko, 

vznikla v roce 1990 jako reakce na pád železné opony.  

Od roku 2004 spojuje česko-německý kulturní Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa 65 

bavorských, českých a saských měst a obcí podél česko-německé hranice v délce 400 km, od 

Horní Falce, Horních Franků, západních Čech, přes Vogtlandsko, Krušné hory a okolí Drážďan 

po severní Čechy. Spojuje geograficky tři euroregiony – Euregio Egrensis, Euroregion 

Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregion Labe/Elbe. Návštěvníci využívají širokou programovou 

nabídku k návštěvě sousedního regionu na obou stranách česko-německé hranice. Svou šíří 

záběru podporuje sbližování občanů žijících v příhraničních regionech.  

 
Jazzfest Karlovy Vary 

Jedním z osobitých rysů mezinárodní proslulosti Karlových Varů je jazzová tradice, která 

nebyla zásadně přerušena ani obdobím totality.  První jazzový festival pořádaný v tehdejším 

Československu v roce 1962 se konal právě v Karlových Varech. Od roku 1982 se začal 

v Karlových Varech pořádat každoročně Mezinárodní jazzový festival a od roku 2001 se koná 

pod názvem Jazzfest Karlovy Vary. V současné době se karlovarský jazzový festival řadí, 

vzhledem k umělecké úrovni, k nejvýznamnějším kulturním akcím v Karlovarském kraji  

a zároveň patří k nejvyhledávanějším jazzovým festivalům v České republice.  

 
Tourfilm  

Pořadatelem tradičního cestovatelského filmového festivalu Tourfilm v Karlových Varech 

je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, která organizačně pověřuje jeho pořádáním 

agenturu AVANT Promotion, s.r.o. Od roku 2003 je festival spojen s národním filmovým 

festivalem Tour Region Film. Posláním festivalu je uvést a ocenit filmy a multimedia, které svou 

obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního 

ruchu, a zároveň přispět k jejich širokému mezinárodnímu uplatnění. Do soutěže jsou přijímány 

filmy, TV filmy, spoty, reklamy a multimedia sloužící k popularizaci cestovního ruchu, 

aktivního využití volného času (kultura, zábava, cestování, sport apod.) a k podpoře komerčních 

cílů v cestovním ruchu. Hlavní cenou, kterou uděluje mezinárodní porota, je GRAND PRIX, 

udělovaná jako jediná bez rozdílu kategorie. 
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Karlovarský folklorní festival  

Festival pořádají občanské sdružení Soubor písní a tanců Dyleň, Statutární město Karlovy 

Vary, Obec Slovákov v Českej republike a Folklorní sdružení České republiky. Jedním 

z hlavních cílů Karlovarského folklorního festivalu je chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou 

hudbu Karlovarska, a tím posilovat vztah obyvatel s územím, ve kterém žijí. V průběhu festivalu 

se setkávají účinkující z mnoha zemí světa. Prostřednictvím folkloru a tradic národnostních 

menšin žijících v České republice přispívá k jejich vzájemnému respektu a toleranci, a usnadňuje 

tak jejich soužití s českou kulturou. Karlovarský folklorní festival spolupracuje se školami 

v Karlovarském kraji a pořádá debaty zahraničních účinkujících se studenty. Na festival 

přijíždějí amatérské, poloprofesionální i profesionální folklorní soubory z celého světa. 

 

Zahájení lázeňské sezóny – svěcení pramenů 
 

Svěcení pramenů je hlavní událostí lázeňské sezóny. V květnu začíná hlavní lázeňská 

sezóna ve většině našich lázní. Její slavnostní začátek bývá spojen s oslavami, pořádáním 

průvodů, historických, hudebních, folklórních a jiných kulturních akcí. Otvírání nebo také 

svěcení pramenů je nejen zajímavou podívanou, ale společenskou událostí, která rok od roku 

láká stále více návštěvníků. Počátky se tradují již v předkřesťanské době. Prameny, potoky, 

studánky a další vodní zdroje měly pro naše předky velkou důležitost. Prvotním posláním obřadů 

spojených s vodou, které naši předkové vykonávali v období na přelomu jara a léta, bylo přivolat 

dostatek vláhy pro zabezpečení bohaté úrody. Časem byly tyto obyčeje propojeny s 

křesťanskými Svatodušními svátky, které jsou, stejně jako Velikonoce, pohyblivé a mohou 

připadnout na  období mezi 10. květnem a 13. červnem. Historie svěcení lázeňských pramenů 

pochází z období největšího rozkvětu našeho lázeňství, z 18. a 19. století. Slavností otevírání 

lázeňských sezón je oproti tomu tradicí relativně mladou, spadá do počátků 20. století. V 

posledních letech tato tradice získává novodobý rozměr několikadenních prestižních kulturně-

společenských akcí.  

Zahájení sezóny v Karlových Varech se již tradičně nese v historickém duchu a trvá 

zpravidla tři dny na přelomu dubna a května. Oslavy zahajuje Staročeský řemeslný trh a vrcholí 

slavnostním obřadem svěcením pramenů 1. května., který je spojen s fanfárami, po němž se vždy 

uskuteční slavnostní mše v Chrámu sv. Maří Magdaleny. Poté v Mlýnské kolonádě pozdraví lid 

zakladatel lázní císař Karel IV. a s historickým průvodem své družiny se vydává na cestu 

městem. Po tyto dny probíhá na území celého města řada dalších kulturních akcí. Slavnost je již 

tradičně spojena s udílením „Ceny města“, kde se prezentují také partnerská města. Další den 

pokračují slavnosti oslavy programem pro děti a ukončeny jsou kolonádním koncertem 

Karlovarského symfonického orchestru 

 
Evropské setkávání aristokracie v Karlových Varech 
 

Tradiční setkání šlechty pod názvem „Karlsbader Wochenende“, jehož součástí jsou plesy, 

koncerty, mše, hudební produkce se již tradičně koná na konci dubna v Karlových Varech, pod 

záštitou Dr. Otto von Habsburg. V roce 2012 se konal již 15. ročník. Místem konání je 

Grandhotel Pupp, Císařské lázně a Poštovní Dvůr. Výtěžek z tomboly na plese již tradičně putuje 

na pomoc některé z humanitárních organizací. 
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Evropské setkání aristokracie v Karlových Varech, 15. ročník 
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5. 6  Pověst a image lázeňského města Karlovy Vary, místní produkty spojené 

s lázeňstvím 
 

Mezinárodní pověst a image lázeňského města mohou být zosobněné přívlastky vystihující 

jeho mezinárodní věhlas, jako např. „Světové lázně“ nebo „Salon Evropy“. Karlovy Vary se po 

celé 19. století snažily vyšvihnout na úroveň ostatních slavných lázní Evropy a toužily být 

světovými. Již brzy po vytvoření promenády na Staré Louce v polovině 18. století se začaly 

označovat jako „Největší salón Evropy pod širým nebem“.  

 

Přídomek „Světové lázně“ platil za nejvyšší možnou kvalitu lázeňského místa, jímž se 

mohla chlubit jen ta skutečně nevýznamnější lázeňská města, jako byl Baden-Baden, Wiesbaden, 

Vichy, ale i Biarritz či San Sebastian. A tak tehdejší představitelé Karlových Varů neustále 

bedlivě pozorovali vývoj v těchto lázeňských městech a následovali nové trendy jak v oblasti 

balneologie, balneotechniky, tak v oblasti stavitelství a architektury, i celkové úpravy lázeňského 

prostředí. Po velkorysé přestavbě města po povodni 1890 dosáhly Karlovy Vary skutečně 

úspěchu a začaly ke svému jménu přidávat přídomek „Světové lázně“ Karlovy Vary (Weltbad 

Karlsbad). Musely ale přitom stále držet krok ve vývoji s ostatními světovými lázeňskými městy.  

 
Antonomasie, přezvání lázeňského místa obecně srozumitelným termínem (jako např. Spa, 

nebo Vichy - „Andaluské Vichy“ pro Caldes de Malavella nebo „Kavkazské Vichy“ pro 

Borschom) je spojeno i s Karlovými Vary - „Italské Karlovy Vary“ jako název pro italské lázně 

Montecatini Terme.  
 

 
 

 

 
 

Wilhelm Gause, Ranní promenáda před Skalním pramenem, 1896 
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Dalším znakem mezinárodního povědomí a nehmotného dědictví jsou obecné termíny 

místních specialit či výrobků, které se rozšířily za hranice daného regionu a které mohly sloužit 

v přenesené formě i pro jiné uměle vyrobené produkty (jako například „Kissingen Water“ – 

Kissingenská voda). Jedním z nejvýznamnějších produktů karlovarského lázeňství byla 

Karlovarská Vřídelní sůl – Karlsbader Sprudelsalz. Její výroba byla natolik výnosným 

artiklem, že výnos z prodeje umožnil znovu výstavbu Karlových Varů po osudném požáru 1759. 

Zároveň se stala jedním z prvních falšovaných výrobků, jež se padělatelé z celé Evropy snažili 

uvádět na dostatečně nenasycený trh. Proto se v boji s padělanými výrobky začala karlovarská 

vřídelní sůl označovat jako „Original Karlsbader SprudelSalz“. S využitím minerálních zdrojů 

souvisí i výroba známých pastilek či kosmetiky. 
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Podobně získala své světové jméno i Karlovarská Becherovka, bylinný likér, který začal 

vyrábět karlovarský lékárník Josef Vitus Becher pod označením „English Bitter“ či „Carlsbader 

English Bitter“. Teprve posléze se přijal název „Original Karlsbader Becherbitter“. Za vedení 

Gustava Bechera v roce 1901 se Becherovka začala ve velkém vyvážet, mimo jiné do Francie, 

Itálie, Španělska nebo Egypta a ve 30. letech do USA a Velké Británie. V Paříži a Vídni 

vybudovala firma dokonce vlastní závody. I tento karlovarský výrobek čelil až donedávna 

velkým sporům s různými padělateli po celém světě. 
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Z tradičních potravinářských výrobků nesoucích jméno Karlových Varů, lze dále jmenovat 

Karlovarské lázeňské oplatky. Podle vzpomínek Karla Bayera, zakladatele průmyslové výroby 

karlovarských lázeňských oplatek, se oplatky připravovaly v jednotlivých karlovarských 

domácnostech už před rokem 1800. Dělo se tak zejména v pensionech, v nichž bydleli lázeňští 

hosté. První pekárnu oplatek pro lázeňské hosty založila Barbara Bayer, rozená Nasler v roce 

1867. Nesly označení Karlovarské oplatky – Barbara Bayer. Pro velmi dobrou chuť a vysokou 

kvalitu se rychle staly velmi oblíbené, a to i u nejbohatších lázeňských hostů. Oplatky se posléze  

vyvážely do Španělska, Ruska, Nizozemí, Srbska, Německa a Uher. V 19. století se výrobek 

rozšířil v HornímSlezsku v oblasti Pštiny pod názvem oblaty či slezské oplatky. 
38

 V 19. a 20. 

století byly oplatky postupně vyráběny a šířeny v celém světě a v současnosti se Karlovarské 

oplatky vyrábějí v Dillingenu na Dunaji. Po vysídlení rodiny Bayerů po druhé světové válce 

zahájila rodina výrobu oplatek v Bavorsku. Dnes se Lázeňské oplatky rozšířily i do dalších 

lázeňských míst, kde představují velmi ceněný a vyhledávaný artikl. V roce 2011 rozhodla 

Evropská unie o ochraně zeměpisného označení pro Karlovarské oplatky a Karlovarské 

trojhránky. Rovněž v Německu a Rakousku výrobci používají německou verzi názvu 

„Karlsbader Oblaten“.  
 

 

 
 

 

                                                 
38

 Na poznaňském veletrhu Polagra Farma 2007 získal tento výrobek cenu Perła 2007 v soutěži Naše 

kulinární dědictví a 17. května 2010 byl polským Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova zapsán na seznam 

tradičních výrobků. 
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V roce 2010 byl zařazen na seznam výrobků chráněných Evropskou unií také Karlovarský 

suchar, který patří společně s lázeňskými oplatkami k nejznámějším karlovarským výrobkům. 

Karlovarský suchar byl již na počátku 19. století velmi důležitou součástí stravy lázeňských 

hostů při léčebných pobytech v Karlových Varech. Suchar, jako  dietní pochutina a jídelníček 

zdravé výživy, je vyráběný podle tradiční receptury, která se prováděla v Karlových Varech již 

v 19. století. Před druhou světovou válkou zde bylo 36 pekáren na pečení sucharů. Nejdůležitější 

příměsí je karlovarská vřídelní voda a způsob zpracování těsta a dvojí pečení.  

 Podobným výrobkem je i Karlovarský rohlík, který je speciálním pečivem vhodným k 

čaji, mléku, kávě apod. Vyznačuje se světle hnědou, matnou, křehkou kůrkou, pórovitou střídkou 

a charakterizuje ho nasládlá chuť a výjimečná křehkost. Dnes se běžně pod svým jménem peče 

po celé České republice. 

Známým domácím výrobkem je i Karlovarský knedlík, nazývaný také svatební nebo 

fajnový. V 19. stoletím byly oblíbenou specialitou vídeňských kuchařek a kuchařů knedlíky 

servítkové (ubrouskové), vařené v páře nebo přímo ve vodě. Manipulace s ubrouskem byla téměř 

obřadem. Jejich českou variantou je Jemný karlovarský knedlík. Vaří se v ubrousku a je velmi 

chutnou přílohou k pečeným masům, zejména drůbeži.  

Velkou specialitou Karlových Varů byla Karlovarská káva. Připravovala se z karlovarské 

minerální vody a proto se vyznačovala charakteristickou slanou příchutí. Dodnes se napodobuje 

tím, že se do kávy přidává špetka soli. Součástí speciální kávy byl i obřad její přípravy ve 

speciálním porcelánovém překapávači zvaném Karlovarský příbor, který byl vynalezen 

v karlovarské porcelánce. Tento původní originální recept byl v dnešní době vylepšen ještě o 2 - 

4 cl Becherovky.  

Charakteristickou složkou stravy lázeňských hostů v Karlových Varech byla Karlovarská 

snídaně. Podávala se do 10 hodin na předzahrádkách před lázeňskými domy a skládala se z  

Karlovarské kávy a k ní servírovaných Karlovarských rohlíků. Neodmyslitelnou součástí byly i 

Karlovarské noviny (Karlsbader Tagblatt). Dnes je již téměř zapomenutá, nicméně ještě v první 

polovině 20. století byla naprosto běžnou součástí lázeňského života a tedy i významným 

elementem nehmotného lázeňského dědictví Karlových Varů. 
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Typický porcelánový překapávač kávy, tzv. Karlovarský příbor (patentovaný vzor v USA). 
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Typickým produktem karlovarských termálních pramenů jsou zřídelní sedimenty v 

několika základních formách, z nichž nejznámější je Karlovarský aragonit - vřídlovec. Je 

vrstevnatý, vrstvičky mají různou barvu (od bílé, růžové přes okrovou až po hnědou a jejich 

zbarvení způsobuje vysrážený oxid železitý). Ve středověku sloužil jako náhražka vápna. Dobře 

se zpracovává, řeže a brousí a tak se používal v uměleckém řemeslu jako polodrahokam. 

Vyráběly a dosud se z něj ještě vyrábějí drobné umělecké předměty, využíval se k intarzií i ve 

šperkařství. Typickým karlovarským suvenýrem je Karlovarská kamenná růže. Je vytvořena 

z voskového papíru a vložena do vody karlovarského vřídla. Sintry, usazující se na jakémkoliv 

předmětu, ji během procesu tzv. „pokameňování“ pokrývají, povlékají silnou vrstvou usazenin. 
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5. 7    Program podpory kultury Karlovarského kraje v Karlových Varech 
 

Kulturní aktivity Karlovarského kraje jsou nasměrovány do finanční podpory celé škály 

kulturního dění. Jedná se o podporu:  
 

1. Kulturních akcí typu Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Tuto finanční 

podporu schvaluje zastupitelstvo kraje přímo v rozpočtu na každý kalendářní rok. 

2. Profesionálních souborů – divadel a symfonických orchestrů 

3. Vlastních kulturních akcí a aktivit: 

- Dnů evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) 

- Koncertu vítěze (vítězky) pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v kategorii „PÍSEŇ“ 

- Sestavování a vydávání kulturního kalendáře 

- Program „Děti, mládež a kultura“  

- Seminář kronikářů  

- Seminář pro knihovníky 

Podpora kulturních aktivit schvalovaných přímo krajským rozpočtem 

Příspěvky schvalované přímo v rozpočtu kraje jsou určeny pro pravidelné kulturní akce, které 

mají nadregionální až světový význam a mohou se chlubit svou mimořádnou, kulturně 

společenskou hodnotou a dlouholetou tradicí. Patří sem: 

- Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

- Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 

- Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa 

- Jazzfest Karlovy Vary 

- Tourfilm 

- Činnost Karlovarského městského divadla   

 

Finanční prostředky vložené Karlovarským krajem do finančně náročných kulturních 

aktivit v rozmezí let 2008 – 2011 (finanční prostředky na opakující se kulturní akce, 

schvalované přímo krajským rozpočtem - v korunách, rok 2012 – navrhované částky) 

 

 

Zdroj informací - údajů  uvedených v tabulce č. 1 – „Finanční prostředky vložené Karlovarským krajem 

do finančně náročných kulturních aktivit v rozmezí let 2008 – 2011 (finanční prostředky na opakující se 

kulturní akce, schvalované přímo krajským rozpočtem - v korunách)“ - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

                                 

Podporovaný projekt 

                                                 Rok 

       2008         2009         2010          2011        2012 

Mezinárodní filmový festival 

Karlovy Vary 

     3.500.000       3.000.000       3.600.000       2.500.000     2.400.000 

Mezinárodní pěvecká soutěž 

Ant. Dvořáka Karlovy Vary 

        200.000          200.000          195.000          150.000        150.000 

Festival Uprostřed Evropy – 

Mitte Europa 

        650.000          650.000          450.000          300.000        290.000 

Jazzfest Karlovy Vary         150.000          150.000          150.000          125.000        125.000 

FIJO Cheb          100.000          -                 70.000          -          70.000 

Tourfilm         300.000          300.000          200.000          200.000        200.000 

Činnost Karlovarského 

městského divadla  

        -          -          100.000          100.000         -    

Celkem      6.050.000       4.700.000       5.665.000       3.975.000      4.175.000 
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Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů  

Karlovarský kraj se může pochlubit dvěma velkými hudebními tělesy – Karlovarským 

symfonickým orchestrem a Západočeským symfonickým orchestrem působícím v Mariánských 

Lázních. Těmto dvěma významným hudebním tělesům a třem profesionálním divadelním 

souborům působícím v Karlovarském kraji jsou určeny finanční prostředky z titulu Podpora 

profesionálních divadel a symfonických orchestrů se týká následujících hudebních těles: 

- Karlovarský symfonický orchestr 

- Západočeský symfonický orchestr, s.r.o. 

- Západočeské divadlo v Chebu 

- Libor Balák – Karlovarské hudební divadlo  

- Karlovarské městské divadlo  

V letech 2008 a 2009 byla podpora profesionálním divadlům a symfonickým orchestrům 

poskytována Ministerstvem kultury ČR, prostřednictvím Karlovarského kraje. Dotace byly 

poskytovány oběma symfonickým orchestrům a Západočeskému divadlu v Chebu. Každému 

souboru ve výši 600 tis. Kč ročně. 
7) 

 

Podpora činnosti amatérských souborů a přehlídek; pořádání a spolupořádání přehlídek, 

přednášek a seminářů 

Uvedené kulturní aktivity lze zařadit do jedné kategorie podpory.  Většinou jsou podporovány z 

„příspěvků z rozpočtu kraje na podporu kulturních aktivit“, kterými Karlovarský kraj finančně 

podporuje právě tyto menší, relativně méně nákladné kulturní akce a aktivity. Podle platných 

pravidel pro poskytování těchto příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, schválených radou 

kraje, se dají tyto kulturní aktivity zařadit pod: 

- Zájmovou uměleckou činnost – přehlídky recitace, zpěvu, tance atd. 

- Podporu neprofesionálních kulturních aktivit – amatérská divadla, tanec, hudební 

festivaly ad. 

- Podporu uměleckých řemesel a lidových tradic – folklorní přehlídky, festivaly atd. 

 

 

5. 8    Program podpory kultury města Karlovy Vary 
 

Kulturní aktivity města jsou nasměrovány do finanční podpory celé škály kulturního dění. Jedná 

se o podporu:  

 

1. Kulturních akcí, které mají nadregionální až světový význam a mohou se chlubit svou 

mimořádnou, kulturně společenskou hodnotou a dlouholetou tradicí: Mezinárodní 

filmový festival v Karlových Varech, Tourfilm a Tourregion film Karlovy Vary, 

Lázeňský festival Karlovy Vary, Karlovarský folklorní festival, Mezinárodní pěvecká 

soutěž Antonína Dvořáka, Mezinárodní jazzový festival. 

Činnosti městských kulturních organizací typu Karlovarské městské divadlo, o.p.s., 

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s., Městská galerie, s.r.o. 

Podpora opravy památky - kostel sv. Anny v Sedleci. 

 

Tyto finanční prostředky schvaluje zastupitelstvo města přímo v rozpočtu na každý 

kalendářní rok. 
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2. Kulturních akcí, které jsou pořádány ve městě Karlovy Vary nebo jsou organizovány 

subjekty, které mají v Karlových Varech sídlo – jedná se o soutěž Karlovarský hlas, 

Caminos – cestovatelský festival, pořádaní koncertů různých žánrů, výstav, tanečních 

vystoupení, vánočních vystoupení, přednášek, seminářů, výstav atd. 

Činnosti kulturních spolků, které ve městě působí – např. divadelních spolků, filmového 

klubu, pěveckých sborů, přednáškových a uměleckých spolků. 

  

Podpora pro tyto subjekty je poskytována na základě podání Žádostí o poskytnutí kulturní 

dotace z rozpočtu města Karlovy Vary. Tyto finanční prostředky projednává Kulturní 

komise, dále Rada města Karlovy Vary, a pokud částka schválená radou města převyšuje 

50.000,- Kč, schvaluje dotaci Zastupitelstvo města Karlovy Vary. 

 

3. Vlastních kulturních akcí a aktivit: 

- Program „Kulturní vzdělávání dětí a mládeže“ 

- Pořádání velikonočních trhů a doprovodného programu 

- Zahájení lázeňské sezony 

- Večer města Karlovy Vary pro veřejnost při MFF KV 

- Karlovarské kulturní léto 

- Dny evropského dědictví (EHD – EuropeanHeritageDays) 

- Den seniorů 

- Den studentů 

- Vánoční trhy a doprovodný program 

- Přednášky a kulturní pořady na pobočkách Městských knihoven Karlovy Vary 

- Opravy památek ve městě Karlovy Vary 

 

 

 

Finanční prostředky vložené městem Karlovy Vary do finančně náročných kulturních 

aktivit v rozmezí let 2008 – 2012 (v Kč) – odbor kultury, školství a tělovýchovy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporované kulturní 

akce 

                                                 Rok 

       2008         2009         2010          2011        2012 

Mezinárodní filmový festival 

Karlovy Vary 

8.000.000 8.000.000 7.900.000 8.000.000 8.000.000 

Tourfilm a tourregion film KV 700.000 700.000 500.000 500.000 500.000 

Lázeňský festival Karlovy Vary 750.000 750.000 400.000 400.000 300.000 

Mezinárodní pěvecká soutěž 

Ant. Dvořáka Karlovy Vary 

500.000 500.000 350.000 495.000 540.000 

Karlovarský folklorní festival 250.000 300.000 250.000 250.000 290.000 

Jazzfest Karlovy Vary 400.000 400.000 300.000 400.000 350.000 

Celkem 10.600.000 10.650.000 9.700.000 10.045.000 9.980.000 
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Karlovarský symfonický orchestr, p.o. 

Město se může pochlubit svým velkým hudebním tělesem – Karlovarským symfonickým 

orchestrem, který je jakožto příspěvková organizace města podporován každoročním finančním 

příspěvkem, se kterým si hospodaří ředitel orchestru. Výši tohoto příspěvku schvaluje 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary. 

 

 

Finanční příspěvky města Karlovy Vary Karlovarskému symfonickému orchestru, 

p.o.v rozmezí let 2008 – 2012 (v Kč) – odbor kultury, školství a tělovýchovy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporovaná činnost 

městských kulturních 

organizací 

                                                 Rok 

       2008         2009         2010          2011        2012 

Karlovarské městské divadlo, 

o.p.s. 

15.000.000 13.400.000 14.000.000 14.500.000 15.200.000 

Hvězdárna a radioklub 

lázeňského města Karlovy 

Vary, o.p.s. 

1.250.000 1.450.000 1.000.000 1.200.000 1.800.000 

Městská galerie, s.r.o. 50.000 350.000 200.000 100.000 220.000 

Celkem 16.300.000 15.200.000 15.200.000 15.800.000 17.220.000 

 

Podporované opravy 

kulturních památek 

                                                 Rok 

       2008         2009         2010          2011        2012 

Opravy kostela sv. Anny v 

Sedleci 

415.000 400.000 300.000 200.000 200.000 

Celkem 415.000 400.000 300.000 200.000 200.000 

 

Příspěvek města 

                                                 Rok 

       2008         2009         2010          2011        2012 

Karlovarský symfonický 

orchestr, p.o. 

24.290.000 26.245.000 22.020.000 26.846.000 25.601.000 

Celkem 24.290.000 26.245.000 22.020.000 26.846.000 25.601.000 
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5. 9    Členství ve sdruženích ve vztahu ke kulturně společenským vazbám 
 

 

1.  Alžbětiny lázně, a.s. 

IČ: 26 34 24 21 

Sp.zn.: B 968 - Krajský soud v Plzni 

Zápis: 6.3.2002                 

Smetanovy sady 1145/1360 01 Karlovy Vary 

100%  vlastník                ZK = Kč 134.500 tis.     

 
2.  Zámecká kolonáda, a.s. 

IČ: 25 23 05 14 

Sp.zn.: B 784 - Krajský soud v Plzni 

Zápis: 9.3.1999 

Na Vyhlídce 93/50, 360 01  Karlovy Vary 

10% vlastník                   ZK = Kč 1.000 tis. 

 
3.  Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 

IČ: 28 04 12 41 

Sp.zn.:  O 127 - Krajský soud v Plzni 

Zápis : 4.12.2008 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

Ředitelka: Dana Neumannová 

 
4.  Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. 

IČ: 26 39 21 94                

Sp.zn.: C 17371 - Krajský soud v Plzni 

Zápis: 21.6.2005 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

100%  vlastník                    ZK = Kč 200 tis. 

 
5.  INFOCENTRUM MĚSTA  Karlovy Vary, o.p.s. 

IČ: 26 33 07 25 

Sp.zn.: O 48 - Krajský soud v Plzni 

Zápis: 2.7.2001 

Husovo náměstí 2/270 

360 01 Karlovy Vary 

Ředitelka: Ing. Jitka Štěpánková 

 
6.  HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY  o.p.s 

IČ: 26 36 18 50 

Sp.zn.: O 69 - Krajský soud v Plzni 

Zápis : 21.10.2003 

K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary - Hůrky 

Ředitel: Miroslav Spurný 
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7.  Karlovarská městská, a.s. 

Centrum volného času K.Vary, a.s. do 18.9.07, Leasureland Karlovy Vary  a.s. do 17.7.2012 

IČ: 28 00 76 71 

Sp.zn.: B 1420 - Krajský soud v Plzni 

Zápis: 11.3.2008 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

100%  vlastník                 ZK = Kč 2.300 tis 

 
8.  KV Arena, s.r.o.     

IČ: 27 96 85 61                   

Sp.zn.: C 19200  -  Krajský soud v Plzni 

Zápis: 4.12.2006 

Západní 1812/73, 360 01  Karlovy Vary 

100% vlastník                ZK = Kč 5.500 tis. 

 
9.  KV CITY CENTRUM, s r.o. 

Autocentrum F,s.r.o. od 30.11.1994 - 5.6.2007 

IČ: 62 58 31 31 

Sp.zn.: C 11079 - Krajský soud v Plzni 

Zápis :  30.11.1994 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

100%  vlastník                ZK = Kč 12.750 tis. 

 
10. Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY 

IĆ: 60 43 58 61 

Sp.zn.: N 59 - Krajský soud v Plzni 

Zápis: 26.10.1999 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

Nadační jmění - Kč 500 tis. 

(OF - GRANDHOTEL PUPP K.Vary a.s.) 

 

11. Nadace města Karlovy Vary 

IČ: 26 40 65 01 

Sp.zn.: N 87 - Krajský soud v Plzni 

Zápis : 30.3.2006 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

Nadační jmění - Kč 500 tis. 

 

12. Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis   

(zájmové sdružení právnických osob) 

IČ: 47 72 22 66          

Zápis: 16.12.1993 

Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary 

 

13. ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 

zájmové sdružení - schválení stanov: 15.12.2009 - 8/ZM 

IČ: 01 17 10 71 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

vklad: 102.230, členský vklad Kč 102.230,- 

Zápis: 18.10.2012 
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14. Založení obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. 

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a rozhodlo o založení obecně prospěšné 

společnosti Lázně Kyselka, o.p.s., se sídlem obec Kyselka, okres Karlovy Vary, v souladu s 

ustanovením § 3 a 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném 

znění, a schválilo zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, o.p.s., se 

sídlem obec Kyselka, okres Karlovy Vary, v předloženém znění, a pověřilo primátora 

Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka podpisem zakládací smlouvy obecně 

prospěšné společnosti Lázně Kyselka, o.p.s.  

 

 

15. Založení obecně prospěšné společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 

 Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a rozhodlo o založení obecně prospěšné 

společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s., se sídlem I. P. Pavlova 891/7, Karlovy 

Vary, 360 01, v souladu s ustanoveními § 3 a 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, v platném znění, a schválilo zakládající listinu obecně prospěšné společnosti 

Balneologický institut o.p.s., se sídlem I. P. Pavlova 891/7, Karlovy Vary, 360 01, v 

předloženém znění, a pověřilo primátora Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka 

podpisem zakládající listiny a zajištěním sepisu notářského zápisu listiny.  
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5. 10.   Partnerská města a zahraniční politika 
 

 

Statutární město Karlovy Vary má vypracovaný dokument Koncepce zahraniční politiky 

města Karlovy Vary, který byl přijat a schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne  18. 12. 

2007.
39

 Zahraniční vztahy jako součást celkové koncepce řízení města sehrávají podpůrnou 

úlohu při rozvoji města ve všech oblastech a to vytvářením image a propagací města jako místa 

otevřeného ke spolupráci. Zahraniční spolupráce  nabízí řadu možností ve všech oblastech, 

podporuje rozvoj multikulturního myšlení. Umožňuje poznávat nejen  evropské způsoby práce 

v souvislosti se členstvím v EU, otvírá přístup k evropským fondům a pomáhá prosazovat zájmy 

města na národní a mezinárodní úrovni. Město Karlovy Vary se aktivně zapojuje do mezinárodní 

spolupráce a směřuje své úsilí v souladu s celostátní zahraniční politikou České republiky.  

Od roku 1990  začalo Město Karlovy Vary spolupracovat s německými městy Baden-

Baden a Bernkastel-Kues V roce 1991 podepsalo spolupráci s americkým městem Carlsbad 

v Kalifornii, v roce 1992 s japonským městem Kusatsu. Stále intenzivnější aktivity vedly 

k podepsání partnerské spolupráce v r. 1998 s Baden-Badenem a v roce 2000 s městem 

Bernkastel-Kuesem. V roce 2003 projevilo italské město Cassino zájem o obnovení partnerské 

spolupráce, která byla podepsána v červenci 1991 a po mnoho let neprobíhaly žádné aktivity.  

Dne 30. 6. 2004 byla podepsána oficielní partnerská spolupráce  s lázeňským městem Varberg  

ve Švédsku. V roce 2006 projevilo zájem o obnovení aktivní partnerské spolupráce další italské 

lázeňské město Viareggio, která byla podepsána v únoru 1987.  

 

Partnerská města  

Carlsbad, USA  

Kusatsu, Japonsko  

Baden-Baden, SRN  

Bernkastel-Kues, SRN  

Varberg, Švédsko  

Cassino, Itálie  

Viareggio, Itálie  

Locarno, Švýcarsko  

 

Evropská komise považuje partnerství měst za důležitý nástroj k podpoře trvale 

udržitelného rozvoje měst a k posílení jejich role jako míst sociální a kulturní integrace, jako 

zdrojů ekonomické prosperity a základů demokracie. Evropská komise podporuje partnerskou 

spolupráci měst v rámci několika programů. Stejným způsobem – formou finanční podpory 

těchto aktivit, přistupuje k partnerství i město Karlovy Vary.  
 

Postavení image Karlových Varů  spočívá hlavně  na základním městotvorném činiteli, 

kterým je lázeňství, vynikající kvalita zdejších termálních minerálních pramenů , které k sobě 

lákají po staletí nespočetné množství hostů z celého světa i významných světových osobností, 

dále pak  krásná architektura, silná kulturní tradice a mezinárodně známý tradiční průmysl. 

Vzhledem k silné tradici je na město Karlovy Vary často nazíráno jako na pilotní loď světového 

lázeňství. Do Karlových Varů přijíždějí stále větší počty zahraničních lázeňských hostů. Kvalitní 

vybavenost  ubytovacích kapacit v Karlových Varech poskytuje rovněž možnost pro pořádání 

mezinárodních kongresů, konferencí a sympozií.  

 

Město Karlovy Vary usiluje o navazování mezinárodních vztahů založených na vzájemné 

výhodnosti a spolupráci, které budou propagovat město v zahraničí a napomohou realizaci zájmů 

                                                 
39

 http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=16 

 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=79
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=80
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=81
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=82
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=83
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=84
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=213
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=361
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=16
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města a jeho obyvatel včetně výměny a vzájemného  předávání zkušeností. Snaží se využívat 

tradice v kultuře pro podporu a získávání nových kontaktů pro Karlovarský symfonický orchestr  

k mezinárodní spolupráci a pokračovat v podpoře významných společenských akcí, jako je např. 

setkávání evropské šlechty při Karlovarském týdnu.  

Město Karlovy Vary  se  zapojuje do čerpání  dotací a grantů  v  různých oblastech,  je si 

vědomo toho, že  další evropské zájemce  o partnerství je možno využít  jako potenciální 

partnery v rámci konkrétních projektů podporovaných rovněž  EU,  a které nejsou omezeny 

pouze na partnerská města. Je nutno využít možnosti čerpání grantů z různých fondů, nejen 

z fondů Evropské unie 
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6.   SOUČASNÝ STAV A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ 

STATEK 
 

 

6. 1.  Stav péče o lokalitu před rokem 1989 
 

V obraze města Karlovy Vary zcela dominuje velkorysá výstavba 19. století a počátku 20. 

století. Pro Karlovy Vary je tedy stěžejní architektura ve formách historizujících slohů a secese. 

Kromě soustředěné kompaktní lázeňské zástavby v údolí jsou charakteristické i honosné vilové 

čtvrtě. Celek dotvářejí parky a okolní lesoparky s řadou pozoruhodných solitérních staveb 

(rozhledny, altány) a se sítí výletních cest. Karlovy Vary jsou typickými lázněmi kosmopolitního 

charakteru co do stylu i co do atmosféry.  
 

Stav péče o kulturní památky a lázeňské dědictví v Karlových Varech nebyl ale vždy 

jednoduchý. Po roce 1945 došlo k všeobecnému odsunu německého obyvatelstva z území 

Československa a k záboru jeho majetku. Po roce 1948 k tomu přistoupilo všeobecné zestátnění 

vlastnictví v podmínkách totalitní společnosti. Zatímco jinde v pohraničí to vše obvykle vedlo 

k úpadku a rozrušení urbanistické a obecně sídelní struktury, Karlovy Vary představovaly 

potenciál příliš cenný i pro potřeby socialistického systému, který prosadil všeobecnou 

dostupnost bezplatné lázeňské péče pro nejširší vrstvy. Nezanedbatelná byla též role lázní pro 

získávání devizových prostředků od hostů z kapitalistických či rozvojových zemí. Pokračovalo 

se tak v kontinuálním využívání existujících lázeňských kapacit. V tehdejších podmínkách šlo 

především o exploataci dříve vytvořených hodnot, jejichž životnost byla prodlužována jen 

nejnutnější údržbou. Díky tomu se v Karlových Varech neprosadila nová investiční výstavba 

lázeňských provozů či ubytovacích kapacit.  

Teprve v 70. a 80. letech 20. století se tento stav začal částečně měnit. Ovšem na základě 

obecných představ o nevýznamnosti architektonické tvorby 2. poloviny 19. a počátku 20. století 

začalo docházet k degradaci a zhoubě charakteristické zástavby i Karlových Varů. Architektura 

historizujících slohů byla po léta označována jako architektura buržoazní, falešná a lživá. 

Obecným přístupem a rysem doby byla snaha co nejvíce změnit a proměnit stávající tvář města a 

městu tak vtisknout výrazně moderní ráz. Vzhledem k nedostatečné údržbě stávajícího fondu 

byly objekty přivedeny až na samý práh únosnosti. To bylo záminkou pro demolice, projektování 

a výstavbu „moderních“ novostaveb. Nová architektonická tvorba vycházela programově ze 

základního principu neovlivnitelnosti svým okolním prostředím. Ke skutečně razantnímu vstupu 

nových objektů do obrazu města došlo ale naštěstí jen v případě hotelu Thermal a Vřídelní 

kolonády.
40

 

V obou případech to bylo spojeno s likvidací části starší urbanistické struktury. Tyto 

novostavby sice patří mezi nejkvalitnější architektonická díla své doby, ale současně představují 

neobyčejně kontrastní zásah do architektonického obrazu i hmotové kompozice města. Kromě 

toho byla integrita v minulosti narušena jen dílčími zásahy.  

 

 

 

                                                 
40

  ZEMAN Lubomír: Rekonstrukce architektonických památek 19. a 20. století v Karlových Varech. In: příspěvek 

na konferenci o rekonstrukci historických památek a souborů v Liberci 1999; ZEMAN Lubomír: Památková péče na 

Karlovarsku na konci tisíciletí- X. historický seminář Karla Nejdla 2000, sborník příspěvků, Karlovy Vary 2001, 

s.67-71; KLSÁK Jiří – ZEMAN Lubomír: Možnosti památkového fondu Karlových Varů ve 21. století. 

http://karlovarsko.sweb.cz/ 
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6. 2. Stav péče o lokalitu po roce 1989 
 

Demokratická revoluce na konci roku 1989 znamenala zásadní předpoklad nového 

pozitivního vývoje. Okresní a městský aktiv památkové péče v Karlových Varech dne 21. 12. 

1989 konstatoval, že stav památek v okrese Karlovy Vary je katastrofální a je nezbytně nutné jej 

okamžitě řešit. Ve snaze o nápravu byly předloženy konkrétní návrhy na novou podobu 

památkové péče v okrese. Vzniklo Občanské fórum ochránců památek Karlovarska, které se 

přihlásilo k prohlášení Občanského fóra Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody 

v Praze ze dne 15. 12. 1989. Hlavní problém byl spatřován na jedné straně v necitlivých zásazích 

do památkově cenné části Karlových Varů a na druhé straně v procesu chátrání starších objektů. 

Občanské fórum vyslovilo řadu zcela konkrétních požadavků, mezi jinými i požadavek na 

urychlené prohlášení navržené městské památkové zóny v Karlových Varech. V případě 

Karlových Varů byla vznesena řada požadavků směřujících k ochraně jedinečných památkových 

hodnot města (přehodnotit územní plán města, preferovat rekonstrukce starších objektů před 

novou výstavbou, vracet lázeňský provoz do objektů, z nichž byl vymístěn, rozšířit počet 

památkově chráněných objektů. Vznesen byl i požadavek, aby se při řešení barevnosti fasád 

vycházelo z průzkumů, archivních podkladů, charakteru staveb i celkového prostředí. Vysloveny 

byly i připomínky k obnově a záchraně jednotlivých objektů. Nezapomnělo se ani na vybudování 

kabinetu architektury a lázeňství jako dokumentačního centra, na expozici architektury, 

propagaci architektonického dědictví publikační formou, pořádání sympózií. Pozornost byla 

věnována i praktickým otázkám (vybudování kvalifikované stavební huti, vybudování 

koncepčního týmu, převedení informací o památkovém fondu do počítačové podoby). Později 

následovala ještě další prohlášení, obsahující mj. požadavek, aby se dále neprovádělo vnitřní 

sjednocování historických domů a vybourávání interiérů za účelem sjednocení výšek podlah. 

S odstupem doby lze konstatovat, že koncepční požadavky byly velmi propracované, fundované 

a moderní a při svém naplnění by zajistily skutečně účinné fungování záchrany, ochrany a 

obnovy památkového bohatství. V realitě 90. let 20. století se podařilo naplnit jen malou část 

koncepce, která proto zůstává stále aktuální. 

V roce 1992 byla vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb. vyhlášena pro celé 

lázeňské i obchodně správní území města Karlových Varů městská památková zóna. Územní 

ochrana je aplikována podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v planém znění (viz 

kapitola 7. Právní rámec) a zajišťuje dohled nad veškerými stavebními aktivitami území, včetně 

úprav jednotlivých objektů, veřejných prostranství, zeleně i terénních úprav.  

Období po roce 1989 lze z hlediska zájmů památkové péče hodnotit rozporuplně. Na jedné 

straně existují nezpochybnitelná pozitiva. Řadu památek se podařilo zachránit a citlivě obnovit. 

Výrazný proces obnovy prodělala většina historických jader měst. Příkladem může být MPZ 

Karlovy Vary. 

Se všeobecným rozvojem a novým zájmem o lázeňské město Karlovy Vary nastal v 90. 

letech 20. století nový stavební boom. Většina památek i památkově hodnotných objektů je 

opravených, řada proluk ve městě již byla zastavěna. Proběhly i úpravy veřejného prostranství, 

ulic, promenád, lesních cest apod. Na druhou stranu je ovšem tento stavební boom pro 

památkové dědictví někdy i dosti tíživý. Vkládanému kapitálu je zde přisouzena velmi rychlá 

návratnost. Maximálnímu zisku je podřízena téměř každá oprava lázeňského objektu, domu či 

penzionu s požadavky na technické vybavení vysoké úrovně a maximální komfort. Kvalita 

vnitřního vybavení jde ovšem někdy proti samotné památkové podstatě objektu. A s tím se musí 

vypořádat příslušné orgány, které z pozice zákonného rámce bdí nad ochranou celého území.  
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6. 3.  Současný stav péče o lokalitu 
 

V současné době nastala v souvislosti s navrhovanou nominací lázeňského města Karlovy 

Vary na Seznam světového dědictví UNESCO kvalitativní změna v přístupu k péči o hmotné i 

nehmotné lázeňské dědictví města. Orgány samosprávy a státní správy se snaží čelit tlakům 

k rozšiřování zastavitelných ploch na úrok ploch nezastavitelných, navyšování obytných ploch či 

excesům, ke kterým dříve docházelo. Posun v hodnocení těchto negativních jevů a jejich 

odsouzení širší veřejností je pro památkové dědictví v Karlových Varech nadějné. Zatímco dříve 

většina obyvatel tyto negativní vlivy a jevy výrazněji nevnímala, dnes se staví jednoznačně proti 

takovýmto zásahům do obrazu města a krajiny. Jako příklad lze zmínit veskrze negativní 

hodnocení necitlivé stavby garážového domu u Sanatoria Imperial, nebo výrazné odmítnutí 

megalomanské zástavby na Kostelním náměstí u chrámu sv. Maří Magdalény. 

Pozitivní výsledky v posunu chápání hodnot přináší zejména iniciativy občanských 

sdružení, které vyvíjejí svoji činnost na území Karlových Varů či Karlovarska. Příkladem mohou 

občanská sdružení Klub přátel Karlových Varů, který rozvíjí osvětovou činnost a pořádá 

přednášky pro širokou veřejnost, či Klub Za krásné Karlovarsko, který vyvíjí občanskou aktivitu 

v oblasti ochrany památek a přírody. Ostatně i samotní obyvatelé se svobodně vyjádřili a formou 

petice i podpořili záměr nominovat  na zápis na Seznam světového dědictví celoplošné chráněné 

území městské památkové zóny v Karlových Varech.  Politické vedení města myšlenku zápisu 

dnes plně podporuje a koná řadu kroků, které směřují k vytčenému cíli. Dokladem je přijatá 

funkce lídra celého nominačního procesu nadnárodní sériové nominace Významných lázní 

Evropy (Great Spas of Europe) na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. K zajištění 

tohoto cíle přispívá i vytvářením konkrétních dílčích kroků, jako je nový Statut lázeňského místa 

(již schválený vládou ČR), vypracování Studie prostorových regulativů pro historické jádro 

města Karlovy Vary (CASUA spol. s r.o., Ing. arch. Oleg Haman, Ing. Aleš Poděbrad, Praha, 09. 

2012), připravuje se Plán ochrany (ing. arch. Karel Kuča, Praha) a nový územní plán (AF-City 

Plan spol. s r.o. Praha). Jako poradní orgán Rady města byla opětovně vytvořena a jmenována 

Komise architektury a památkové péče, která se věnuje všem aspektům architektury, urbanismu 

a památkové ochrany na území města Karlovy Vary.  
 

V oblasti péče o nominovanou lokalitu ovšem bude nutné ještě mnohé zlepšit. Zkvalitnit by 

se měl v prvé řadě výkon orgánů státní památkové péče. Transformovat v co nejkratší době náš 

současný systém státní památkové péče v moderní výkonný systém, který snese srovnání 

s evropskými zvyklostmi. Jeho úkolem je vytvářet podmínky pro racionální a efektivní ochranu 

našeho kulturního dědictví, které chceme v co nejlepším stavu předat dalším generacím. Zlepšit a 

zefektivnit by se měla funkce stavebního úřadu, zvláště výkon státního stavebního dohledu 

v předmětném území. Tato činnost se provádí příliš nahodile a tudíž nedostatečně. Pokud je 

zjištěn určitý nedostatek, přečin či nepovolený zásah, není s dostatečnou rychlostí a razantností 

zasahováno. Jednou z podstatných změn představuje zavedení důkladného monitoringu území a 

bezodkladný zásah vedoucí k nápravě.  

Základními úkoly památkové péče v 21. století je přispívat k POZNÁVÁNÍ památek 

(jejich evidencí, dokumentací a výzkumem), snažit se o UDRŽENÍ fondu památek (předat je 

v dobrém stavu dalším generacím; aktuálně nastartovat program na záchranu těch 

nejohroženějších) a svými poznatky přispívat k praktickému VYUŽITÍ památek (jak ve smyslu 

kulturního využití, tj. didaktické popularizace, tak ve smyslu jejich funkční náplně).
41

 

                                                 
41 

Památková péče pro 21.století, Návrh koncepce reformy památkové péče k veřejné diskusi. In: Ministerstvo 

kultury ČR. http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=279 
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Zachování památkových hodnot území bude realizováno jednak prostřednictvím cíleného 

uplatnění regulace, kterou zajišťuje památkový zákon, a dále stanovením podmínek k 

zabezpečení kulturních hodnot památkově chráněného území. Podmínky budou stanoveny 

v obecné rovině. Povinnosti konkrétním vlastníkům nemovitostí vzniknou až na základě 

individuálních správních rozhodnutí.  

Základní podmínky ochrany a péče o nominovaný statek musí tedy vycházet ze současného 

stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace 

zamýšleného záměru. Při všech zásazích do památkově chráněných staveb či staveb v chráněném 

prostředí nominovaného statku i ochranného pásma je nutné dodržovat základní legislativní 

rámec platný v české republice (viz dále). Vedle této základní premisy je nutné v péči o 

nominovaný statek důsledně využívat metodiku památkové péče, publikovanou v metodických 

materiálech a příručkách Národního památkového ústavu. Před zásadními zásahy do podstaty 

objektů je nutné dodržovat novelu stavebního zákona a vyžadovat provedení nezbytné 

předprojektové přípravy, zejména vyhotovení stavebně historického průzkumu. Při jednodušším 

zásahu je možné se omezit na formu dílčích studií, archivní rešerše či stavebně historické 

analýzy. Jasné poznání dává jasnou představu a specifikaci, v čem tkví památková podstata 

objektu 

Cílem  památkové péče je kromě zastavení zkázy památky, rovněž eliminovat co nejvíce 

soudobé negativní vlivy a speciálními technikami (konzervace, restaurování, obnova) udržovat 

vypovídací hodnotu památky. 

 

Nástin obecných kritérií při ochraně a obnově architektonického dědictví: 
 

•  Zachovat maximum originální historické substance 
 

•  Zachovat maximum originálních historických konstrukcí; 
 

•  Opravu originálu upřednostnit před jeho úplným nahrazením; 
 

•  Opravu nebo konzervování realizovat kompatibilními a reverzibilními materiály; 
 

•  Před opravou, konzervováním důkladně zmapovat původní historickou konstrukci-zaměření,  

   diagnostika poškození, analýza stavu, analýza původního konstrukčního řešení, původního 

    materiálu a povrchových úprav; 
 

•  Opravy i jednoduchých architektonických historických prvků realizovat po důkladné analýze a 

    na základě návrhu na opravu / obnovu / konzervování, což je nezbytné konzultovat 

   s odborníky památkáři (nezbytné v případě, že objekt je evidována NKP, v ostatních případech 

   se průběžná konzultace doporučuje); 
 

•  Opravu / obnovu architektonického detailu může realizovat pouze řemeslník, který je v této  

    oblasti kvalifikovaný. 

 

Pohled společnosti i obyvatel města Karlovy Vary na kulturní dědictví se postupně mění, i 

když tato změna je pomalá a stojí nemalé úsilí. Všem těmto zmíněným potížím ovšem nahrává i 

zanedbaný marketing památek, který spolu s popularizací kulturního dědictví může výrazným 

způsobem změnit vztah společnosti k památkám a památkovým hodnotám území. 
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6. 4.  Faktory působící na památku, rizikové faktory  
  

Každý, kdo spravuje určitou formu kulturního kapitálu, má určitou možnost, jak s ním 

nakládat: může jej udržovat, či jej může vhodnou investicí zhodnocovat. Lze říci, že stěžejním 

cílem by mělo být zhodnocování a rozvoj kulturního kapitálu, který daná památka, nebo lokalita 

představuje – ve prospěch jeho vlastníků i širší veřejnosti, potažmo celého státu. Jedná se tedy o 

celospolečenský zájem.  

Stěžejním faktorem takovéhoto zhodnocení je v mimořádně konkurenčním prostředí 

spojené Evropy zejména absolutní kvalita. K veřejnosti promlouvá nejen vnější vzhled památky, 

ale také interiér, což vše dohromady vytváří určité prostředí. Zdrojem emotivní zkušenosti 

návštěvníků města je pak prožitek - schopnost vnímat a prožívat nabízený kulturní produkt. 

Motivace pro opakovanou návštěvu daného místa je vyvolána právě tímto prožitkem. 

S tím souvisí i image daného města nebo regionu. V prostředí vzrůstající konkurence mezi 

památkově hodnotnými centry je důležité, aby lokalita mohla patřičně prezentovat svoji 

specifičnost a odlišnost. Profil kosmopolitního “kulturního“ centra, jakým Karlovy Vary vždy po 

celý svůj historický vývoj byly, se stane jeho klíčovým prvkem marketingové strategie, snažící 

se uspět v celosvětovém měřítku a obstát před svými konkurenty v soutěži o lázeňské hosty, 

turisty a mezinárodní kapitál.  
 

V minulosti však docházelo i k částečné devastaci základních hodnot města, což mělo za 

následek oslabování jeho památkového potenciálu, což by mohlo při setrvalém stavu vést až ke 

snižování jeho přitažlivosti pro klientelu kulturní turistiky. Nebezpečím jsou i kompletní 

přestavby, při nichž jsou ničeny dosud dochované interiéry a zůstávají stát pouze fasády a 

obvodové zdi. Odstraňování původních, velmi cenných prvků, často nepoškozených a funkčních, 

jen proto, že je nutné prostavět více peněz, než by jich bylo potřeba při pouhé opravě, vede k 

nevratné ztrátě původnosti, autenticity památky. Tyto kroky jsou pak ospravedlňovány tím, že se 

staré prvky nahradí „přesnými replikami“, což ale končí buď ve vytvoření neumělé kopie nebo 

přímo kýčovité napodobeniny. Autentičnost zahrnuje jak původnost a pravost dochované hmotné 

podstaty historické stavby, tak pravost původní, často autorské, architektonické či výtvarné 

formy díla. Součástí autenticity stavební památky je i její původní umístění, nenarušenost jejího 

prostředí a kontextu. Neadekvátní necitlivá novostavba v blízkém sousedství může autentický 

výtvarný účin stavby či historického souboru poškodit více než přímý zásah do její hmotné 

podstaty.  

Zvláště v Karlových Varech se tak projevuje známá absurdní situace – že nedostatek 

peněz je pro památky špatný, ale přemíra peněz znamená naprostou katastrofu, ze které se 

památky ve většině případů již nevzpamatují. Jedná se tak o nevratný krok – poškození památky 

a často i celého okolního prostředí jednou pro vždy. Navíc se tak dělo často bez základní 

dokumentace, bez toho, aby skutečná podoba památky před zásahem mohla být předána další 

generaci alespoň ve formě pouhé dokumentace.
 42

 

 V České republice je nutné ke každému záměru obnovy vyžádat si od výkonného orgánu 

památkové péče závazné stanovisko (viz kapitola 7. Právní rámec). Toto stanovisko si musí 

vyžádat také vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je na území památkové 

rezervace, památkové zóny nebo v ochranném pásmu. Právě v této oblasti je naše právní úprava 

nejslabší ze všech srovnávaných zemí. Nejvíce kritizovaná je zejména snadná možnost 

rozhodnutí bez vztahu k odbornému vyjádření, nereflektování odborných vyjádření odborné 

organizace památkové péče (Národního památkového ústavu) v závazných stanoviscích a také 

nedostatečná specifikace provádění dozoru během povolených úprav. 

                                                 
42

  KLSÁK Jiří – ZEMAN Lubomír: Možnosti památkového fondu Karlových Varů ve 21. století. 

http://karlovarsko.sweb.cz/ 
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Největšími rizikovými faktory působícími na památky v Karlových Varech jsou: 
 

A/ při nedostatek finančních prostředků 
 

 špatný technický stav objektu ohrožující jeho památkovou hodnotu či samu jeho 

podstatu 

 objekt bez prokazatelných majitelů, který není možné přimět k péči o svůj majetek 

 objekt bez využití, který tak hrozí postupnou degradací a zánikem 

 provizornost opatření, která trvá příliš dlouhou dobu 

 demolice, odstranění památkové hodnoty 

→ nebezpečí ztráty památkového potenciálu města 
 

B/ při nadbytku finančních prostředků 
 

 nepřiměřené představy majitele objektu, které ohrožují jeho památkovou hodnotu či 

samu jeho podstavu nepřiměřenou přestavbou 

 nadměrná modernizace a přetváření v luxusní „skořápky“ (tzv. fasádismus) 

 nerozumné uplatňování soudobých norem na úkor historicity a autenticity 

 nadmíru uplatňování soudobých materiálů a technologií při opravách a údržbě 

 neodbornost a neznalost  

 prosazování nadměrných a naddimenzovaných novostaveb, které poškozují prostředí 

či panorama města 

→  nebezpečí ztráty památkového potenciálu města 
 

C/ nedostatky současné právní úpravy  
 

 nerespektování odborného vyjádření odborné organizace památkové péče 

 nerespektování závazného stanoviska 

 nezabezpečení poznání památkové hodnoty a její podstaty 

 chybějící vazba na územní plánování 

 nízké sankce při přečinech 

 nízká či neexistující kompenzace zvýšených nákladů majitelům v péči o památkové 

hodnoty 

 nedostatečné financování programů podpory památkové péče 

→  nebezpečí ztráty památkového potenciálu města 
 

Karlovy Vary byly vždy výraznou a velmi lákavou lázeňskou a turistickou destinací. A 

tou by měly zůstat i pro 21. století. Šanci mají přes veškeré své problémy stále značnou. 

Mimořádným specifikem Karlových Varů je jejich kulturní a přírodní bohatství. Znaky turistické 

destinace, charakteristické pro Karlovy Vary jsou založeny právě na lázeňství a kulturní turistice 

využívající poznávání historických hodnot, kulturního dědictví a architektonického bohatství, 

včetně značného množství mimořádných kulturních památek. Evropský a světový význam 

Karlových Varů vyniká zejména soustředěním dalších proslavených lázeňských středisek – 

Mariánských Lázní a Františkových Lázní do tzv. Lázeňského trojúhelníku západočeských lázní. 

Této skutečnosti také všechna města měla společně náležitě využívají v rámci připravované 

nadnárodní sériové nominace Velkých lázní Evropy (Great Spas of Europe) na Seznam 

světového dědictví UNESCO.  
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Karlovy Vary zůstávají prvořadě místem poskytujícím jedinečné kulturní, estetické 

a duchovní prožitky. Na území města se přes všechny ztráty ve druhé polovině 20. století stále 

ještě zachovala specifická architektura, jejímž symbolem jsou zejména Císařské lázně.  Cílem je 

snaha uchovat památkový potenciál nejvýznamnějšího lázeňského města České republiky pro 

příští generace jako odkaz našeho kulturního rozvoje. Odpovídá to celosvětovému trendu úsilí o 

záchranu kulturních a přírodních specifik po celém světě. 

 

6. 5.  Výběr z nejvýznamnějších dokumentů a projektů na území města 

 
Strategické dokumenty mají sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje města Karlovy Vary. Ani 

jeden z výše zmíněných výstupů prací na strategických dokumentech nepředstavuje 

nedotknutelné dogma – naopak jde o pracovní návrhy, které prochází zevrubným projednáváním 

jak v politických i odborných složkách správy města, tak chystaným veřejným projednáváním. 

 

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM)  

Jedná se o klíčový koncepční dokument města Karlovy Vary, který stanovuje vize rozvoje 

města na středně dlouhé období 15 až 20 let a rozpracovává je až do konkrétních  projektů a 

programů, které jsou pro město potřebné. Přináší zevrubnou analýzu sociální a ekonomické 

situace Karlových Varů (včetně průzkumů názorů místních podnikatelů), která shrnuje fakta o 

městě, výzvy jimž musí čelit v důsledku vývoje vnějších podmínek i trendy, které se 

v jednotlivých sférách života města projevují. Na základě vyhodnocení situace navrhl  

strategickou vizi rozvoje pro Karlovy Vary. Tradiční (dominantní) role v lázeňství by měla být 

doplněna jak rozvojem dalších forem cestovního ruchu, tak i modernizací místního průmyslu i 

rozvojem Karlových Varů jako lákavého rezidenčního města. Vize byla rozpracována do 

souboru Strategických cílů rozvoje a Katalogu Opatření a Projektů rozvoje. Na formulaci 

rozvojových projektů, kterých je (pro časový horizont cca do roku 2020) celkem takřka 70, se 

podílela nejen Řídící skupina, ale i pracovníci magistrátu a využity byly i náměty z Programu 

rozvoje Karlovarského kraje a z Regionálního operačního programu pro region soudržnosti 

Severozápad resp. dalších Operačních programů. To souvisí s jedním z úkolů SPURM, totiž stát 

se nástrojem aktivního a přitom dlouhodobě efektivního využití prostředků ze Strukturálních 

fondů EU v Karlových Varech. Tento strategický materiál je tedy podkladem pro tvorbu 

územního plánu i ročních rozpočtů města. Je průběžně sledován a vyhodnocován, aby tak mohl 

být nástrojem efektivního řízení rozvoje města (viz kapitola 4. 1.).  
 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)  

Je nezbytným dokumentem vypracovaným v roce 2008 pro čerpání dotací z EU v rámci 

Regionálního operačního programu v období 2007 až 2013. Rozpracovává ze Strategického 

plánu (SPURM) jen ty projekty, na které chce město čerpat v uvedeném období finance na 

rozvoj z Evropské unie. Termín realizace souvisí s programovým obdobím EU, kdy ČR získala 

alokaci prostředků ze strukturálních fondů EU, které musejí být proinvestovány prostřednictvím 

projektů a vyúčtovány vůči EU do roku 2015.  
 

V tomto programovém období město realizuje dva IPRM: 
 

1)   IPRM v Regionálním operačním programu Severozápad 

3) IPRM v Integrovaném operačním programu 

 

Globálním cílem IPRM, který vymezuje základní směřování rozvojových aktivit ve vybrané 

zóně, je zkvalitnit  prostředí města  a jeho občanskou vybavenost, aby se Karlovy Vary staly 

přitažlivým a bezpečným místem pro spokojený život obyvatel i návštěvníků města. Mezi 

specifické cíle 1 je zahrnována i péče o vzhled města a regenerace obyvatel i návštěvníků. 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=222
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=232
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Ve Vizi nepřímo související s IPRM je navrženo znovuobnovení Karlových Varů jako Světově 

významného lázeňského centra.  

Karlovy Vary, vědomy si své historické svázanosti s lázeňstvím, budou usilovat o maximální   

využití své pozitivní  image a dobré pověsti jednoho z tradičně významných lázeňských středisek 

Evropy k dalšímu rozvoji tohoto odvětví. Opírat se přitom budou nejen o naakumulované 

balneoterapeutické zkušenosti a rozvinutou lázeňskou infrastrukturu, ale i o aplikaci moderních 

léčebných produktů a rozšíření spektra léčených diagnóz. K tomu musí být k dispozici kvalitní 

balneologický výzkum a kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců. Dalším z možných směrů 

inovací je provázaní balneoterapie s dalšími obory zdravotnictví, včetně preventivní péče. 

Všechny inovace přitom budou ctít jedinečnost Karlových Var i jejich přírodních léčebných 

zdrojů. 

 

Zdravé město a místní Agenda 21  

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je 

aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací Světové 

zdravotnické organizace (WHO) agentury Organizace spojených národů (OSN). V rámci 

jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Zdravé město, 

obec, region je projektem komunitním - otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. 

Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu 

strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají 

svých obyvatel na jejich názory.
43

 

 

Projekt Thermae Europae  

Thermae Europae byl tříletý projekt spolupráce evropských lázeňských měst, který trval od 

1.10. 2006 do 30.9. 2009. Jeho cílem bylo zhodnotit a chránit lázeňské dědictví a prosadit 

kulturní význam lázeňských měst v Evropě. Účelem tohoto projektu bylo na jedné straně poznat 

lázeňské kulturní dědictví na evropské úrovni, diskutovat a stanovit potřeby pro zhodnocení a 

ochranu. Na druhé straně projekt prosazoval lázeňská města jako skutečně dynamická kulturní 

centra schopná podporovat kulturní události na mezinárodní úrovni. Tento systém má také 

napomáhat městům ve výměně jejich zkušeností a specifických znalostí i do budoucna, aby si 

uvědomovala důležité kulturní dědictví, jež musí chránit a metody, kterými je toto možné 

dosáhnout. Aby bylo možné zrealizovat pole působnosti a výměnu zkušeností na širší evropské 

úrovni, vytvořili partneři rozsáhlou síť zahrnující důležitá lázeňská města a organizace z 

jedenácti zemí Evropy. V rámci projektu probíhala mezinárodní evropská sympozia a odborné 

mítinky. Jednotlivé sekce se zaměřily na balneologii a léčebné lázeňství, cestovní ruch a jeho 

současné problémy a především na kulturní a architektonické dědictví, ochranu lázeňské 

architektury a movitých kulturních památek a také na muzejnictví. Kromě putovní výstavy, 

soutěží žáků mateřských a základních škol byl vydáván mezinárodní časopis a na závěr souhrnná 

publikace.  

Projekt Thermae Europae, který byl nadnárodním, mnohojazyčným a multikulturním 

projektem, jehož úspěšným lídrem bylo město Karlovy Vary, přispěl významným dílem k 

posílení vnímání lázeňských měst jako center evropského kulturního dědictví, ale též jako míst s 

vhodným prostředím pro rozvoj kulturních a společenských aktivit mezinárodního významu. 

 

 

 

 

                                                 
43

 Základní informace - Národní síť Zdravých měst ČR (www.nszm.cz) 

 
 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=268
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=289
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2009 - 2013 (SPRSS)  

Dokument vznikl na období let 2009 – 2013 jako výstup plánování rozvoje sociálních 

služeb metodou komunitního plánování. Metodou, jejíž podstatou je vzájemná spolupráce těch, 

kterých se oblast sociálních služeb týká – města Karlovy Vary jako zadavatele, poskytovatelů a 

uživatelů sociálních služeb, ale i ostatní veřejnosti. Zvyšuje se tak podíl občanů na rozhodovacím 

procesu o způsobu zajišťování sociálních služeb a současně legitimizuje rozhodování politické 

reprezentace města. 

 

Územní plán města Karlovy Vary 

Současný platný Územní plán města Karlovy Vary byl schválen v říjnu 1997. V  oblasti  

lázeňství  probíhá  celé  toto období vnitřní restrukturalizace a prolínání  s  oblastí  cestovního  

ruchu  (veřejného ubytování), a to bez výraznější  potřeby  nových  kapacit  (spotřeby ploch), 

rozvoj se soustřeďuje na zvyšování  standardu  ubytování  a  doprovodných služeb. 

Specifickým fenoménem Karlových Varů je výstavba bytů (apartmánů s  vyšší  úrovní  

vybavení)  v  lázeňské části  města.  Výstavba  je  realizována převážně developerským   

způsobem. Bohužel  naráží  na  limity  poptávky a nově vznikající bytový fond není využíván. 

Nové objekty apartmánů jsou lokalizovány převážně do ploch obytných a lázeňských smíšených. 

Současný  vývoj  tak  mění  původní  koncepcí územního plánu předpokládaný trend, že  v  

plochách  lázeňských  smíšených dojde k postupnému přechodu z bydlení na lázeňství. 

V dopravě se jedná o pokračování průtahu silnice R6 Praha – Karlovy Vary –  Cheb  v  

západní  části  města,  tedy o záměr, který byl založen už v předcházejícím období.  

Celkově   je   možno   konstatovat,   že proběhnuvší  dvacetiletí  neznamenalo zásadní  

obrat  v  urbanistickém  vývoji  Karlových  Varů. V  úrovni  regulované  územním  plánem  

města  –  tedy  v  respektování  základního  uspořádání  území a na něj navazujícího funkčního 

využití ploch – je možno shledat v současném obraze Karlových Varů převážně pozitivní účinky. 

Spíše  než  změny  funkčního  uspořádání  obraz  města  ovlivňují  konkrétní nové stavby. V 

Karlových Varech pro to existuje řada pozitivních i negativních příkladů. Ty pozitivní lze připsat  

na vrub osvícených investorů a erudovaných projektantů. Některé další stavební počiny v 

Karlových Varech jsou diskutabilní, problematické  a  pro  obraz  města  i  destruktivní,  a  to  

dle  mínění  jak  odborníků tak širší veřejnosti. Procesy územního a  stavebního  řízení  a  

následně  i  výsledné  realizace  staveb  by  proto  významně zkvalitnilo širší využití navazující 

územně plánovací dokumentace – regulačního plánu.
44

 

 

V současné době se zpracovává nový územní plán (viz dále). 

 
 

 

 

6. 6.   Dílčí studie a analýzy specifických problémů, významné stavební akce 
 

V období let 2010-2012 se podařilo v kontextu programového prohlášení Rady města 

realizovat následující významné stavební akce a vyřešit některé specifické problémy města. 

některé oblasti vyžadují strategická rozhodnutí a koncepční řešení, která vyžadují delší časový 

úsek. Z hlediska sledovaného Managementu plánu lze zmínit následující oblasti: 
45

 

 

 

                                                 
44

 Pavel Koubek - Jaroslav Jelínek: Rozvoj vybraných statutárních měst Jihlava, Karlovy Vary a Mladá Boleslav. In: 

Urbanismus a územní rozvoj, ročník XIV, číslo 1/2011.  
45

 Bilance práce vedení města za prvních 10 měsíců,  Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary, 21.9.2011 

In: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=300&record=19524 
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Architektura a památky  

- systematicky práce na nominaci Karlových Varů, celého západočeského lázeňského 

trojúhelníku, a dalších evropských lázeňských měst na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. Karlovy Vary se staly lídrem evropských lázní v této iniciativě.  

- zahájení práce na přípravě nového územního plánu města - v prosinci roku 2012 byl již 

projednán koncept nového územního plánu 

- důrazný postup proti problematickým stavebním záměrům poškozujícím ráz a podstatu 

Karlových Varů 

- úsilí o vyšší stupeň ochrany města, návrh vzniku památkové rezervace 

- záchrana Rašelinového pavilonu (přípravy rašeliny) Císařských lázní (Lázní I) 

- iniciativa změny zákonů o reklamě 
  

Lázeňství a cestovní ruch  

- masivní zapojení zástupců profesních sdružení na rozhodování města (členy pracovních skupin, 

komisí a výborů) 

- nový Statut lázeňského místa 

- propagace a podpora Alžbětiných lázní, příprava opravy budovy  

- nové zadání pro činnost Infocentra města, nový marketingový přístup  

- těsnější spolupráce s Karlovarským krajem ve věci karlovarského letiště 

- jednání s Karlovarským krajem o možném zapojení města do karlovarské nemocnice a 

možnosti větší spolupráce mezi nemocnicí a odvětvím lázeňství 

- získ sponzorů pro významné akce (např. spoluúčast sponzorů při zahájení lázeňské sezóny) 

- jednání o novém partnerství s izraelským městem Ejlat 
  

Kultura  

- stabilizace Karlovarského symfonického orchestru, nové vize dalšího fungování orchestru,  

- udržení podpory pro významné kulturní akce a festivaly 

- rozšíření nabídky divadla o místní tvorby s minimálními možnými náklady 

- redefinování městské galerie, výstavní činnost i prezentace karlovarských tvůrců  

- naplnění sezónního programu letního kina, které se po mnoha letech opět stalo vítanou součástí 

programu MFF 

- stabilizace kina Čas 

- podpora nekomerční filmové produkce v kině Drahomíra 

- podpora místní divadelní tvorby prostřednictvím dotací  

- hudební festivaly Beethovenovy dny a Dvořákův karlovarský podzim byly rozšířeny a 

obohaceny 

- naplnění letní sezóny mimořádně oblíbenými kolonádními koncerty 

- záběr KSO se rozšířil o koncerty v Lokti, v letním kině, multižánrové koncerty  

 

Revitalizace Staré Louky 

Revitalizace promenádního prostoru části lázeňského území Tržiště - Stará louka 

Rrevitalizace jednoho z nejvýznamnějších prostorů v lázeňské části města Karlových Varů, ulice 

Stará louka, na levém břehu řeky Teplé mezi Mlýnskou kolonádou a hotelem Pupp, Mariánská 

ul., Tržiště v části od Janského mostu k ulici Lázeňské a ulice Lázeňská probíhala od října 2009 

do dubna 2011. Revitalizace spočívala v celkovém architektonickém vyřešení prostoru, včetně 

rekonstrukce komunikačních ploch, sadových úprav, promenádních ploch, nového mobiliáře, 

vodotrysků v řece, infostánků, pítek, reklamních pylonů, veřejného a slavnostního osvětlení. Z 

hlediska dopravního je zájmové území řešeno jako pěší zóna, dlažby jsou provedeny v jedné 

úrovni bez zvýšených obrubníků, v kombinace žulových desek a žulových kostek. Na Staré 

louce vycházel architektonický návrh z otevření prostoru a umožnění lázeňských aktivit. Vznikl 

tak jeden široký prostor promenády s vytvořením dvou alejových řad, které vytvářejí stín pro 
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promenádu a pro kavárenské posezení pod kaštany. Součástí stavby jsou taktéž lavičky, 

odpadkové koše, dva infokiosky a dvě pítka. Podél Staré louky je v řece Teplé navrženo 8 skupin 

vodotrysků s nočním osvětlením. 

 

ZŠ Dukelských hrdinů – venkovní úpravy 

Restaurátorské práce na kamenném oplocení a balustrádě Základní školy Dukelských 

hrdinů navázaly na práce provedené na hlavní budově, které byly provedeny v roce 2003. 

Venkovní úpravy představují celkovou opravu historické části čelního oplocení ZŠ včetně oprav 

stávajících kamenných schodišť a balustrád. Součástí jsou též úpravy povrchu příjezdové 

komunikace, přístupového chodníku vedoucího k budově školy včetně jejího odvodnění 

a stávající zeleně přední části areálu. Předmětem restaurátorského zásahu bylo kromě vlastních 

kamenných prvků oplocení i celková rekonstrukce původního plotu, restaurování původních 

železných bran a branek a zejména kamenné balustrády se schodišti před hlavním průčelím 

budovy. Restaurátorský zásah provedla společnost GEMA ART GROUP, a.s., Praha 1 s velkou 

péčí a odborností. Realizováno za finanční spolupráce s Karlovarským krajem. 

 

Rekonstrukce ulic Vítězná, Drahomířino nábřeží a Mattoniho nábřeží 

Předmětem projektu byla rekonstrukce ulic Vítězná, Drahomířino nábřeží a Mattoniho 

nábřeží, které se nacházejí z části v MPZ a v navrhovaném ochranném pásmu nominovaného 

statku.Stavba byla prováděna v letech 2009-2102.  

 

Architektonická - urbanistická studie - Sadová ulice Karlovy Vary 

Předmětná ulice se nachází ve vnitřním lázeňském území. Zahradní charakter ulice je dán 

oboustranným využitím bývalých předzahrádek před řadovou zástavbou, a to ve formě 

vyvýšených, převážně travnatých neoplocených ploch mezi nástupními vyrovnávacími schodišti. 

 
Architektonicko - územní studie - Horní Drahovice - parkovací dům 

Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby stávajícího povrchového 

parkoviště a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s 

návazností na komunikaci Polská a dále na ulici Lidická a okolní bytové a rodinné domy a 

ubytovací kapacity. Objekt se již nachází mimo navrhované ochranné pásmo nominovaného 

statku. 

 

Karlovy Vary - Tuhnice, Moskevská a Šumavská ulice 

Účelem zpracované studie je získání podkladu pro využití uvedeného prostoru ulic 

Moskevská a Šumavská z hlediska funkčního, dopravního i technického a následných 

rozhodnutí. Studie navazuje na zrekonstruovanou část Moskevské ulice (od ul. T.G.M. k nám. 

Dr. Horákové).  
 

 

Karlovy Vary místo pro setkání - filmová a kongresová turistika 

Pod tímto názvem se ukrývá projekt, jehož hlavním cílem je zhodnocení kulturních a 

přírodních atraktivit na území Karlových Varů, ale i nalezení nových možností a způsobů 

podpory a propagace cestovního ruchu a lázeňství v regionu. 

 

Studie využitelnosti území - Karlovy Vary - Dvory 

Úkolem studie bylo prověřit kapacitní možnosti území, možnosti jeho dopravního napojení a 

technického vybavení v rozsahu, který dovolí vyhodnotit reálnost záměru Města Karlovy Vary 

získat zbývající pozemky od Pozemkového fondu ČR a připravit zde plochy pro rozvoj drobné 

výroby a služeb. 

 

 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=297&record=11655
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=297&record=11549
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=64&record=15010
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=297&record=11543
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Urbanistická studie Karlovy Vary - Rekreační území řeky Ohře 

Cílem řešení studie je prověřit optimální možnosti využití pásu území navazující na tok 

řeky Ohře v průběhu celého správního území města Karlových Varů. Jedná se především o 

využití a organizaci zelených ploch k rekreačním účelům, případně ke službám na rekreační 

funkci navazujícím. Součástí studie je i řešení dopravních vazeb.  

 

Urbanistická studie využití území Rybáře - lokalita sv. Urban 

Cílem studie bylo vypracování územně plánovacího podkladu z hlediska funkčního využití 

lokality - parku kolem zříceniny kostelíka sv. Urbana s přilehlou vyhlídkovou terasou. Území 

navazuje na sousední bytovou zástavbu - bytové a rodinné domy na východní straně a bývalé 

dětské hřiště. Na západě a severu je vymezeno ul. Sokolovskou, na jihu navazuje na ulici Dolní 

Kamennou a kruhovou křižovatku u zimního stadionu.  

 

Zastavovací studie Hálkův vrch 

Objekty bytových domů jsou umístěny v lázeňské části Karlových Varů nad kostelem sv. 

Máří Magdaleny. Okolní zástavba vně stavebních pozemků je nepravidelná a soustřeďuje se do 

zástavby podél obslužných městských komunikací. Z hlediska funkčního je stávající zástavba 

tvořena jak objekty bytovými, lázeňskými, tak objekty služeb a další občanské vybavenosti.  

Zástavba je ovšem značně naddimenzovaná a neodpovídá charakteru stávající zástavby a 

celkovému lázeňskému prostředí. Proto je studie v současné době revidována a upravována.  

 

Nový Územní plán města Karlovy Vary  
Na základě zadání územního plánu z roku 2009 vypracoval AF-CITYPLAN spol. s r.o. 

Praha koncept územního plánu. Nový územní plán se zpracovává vzhledem ke změněným 

podmínkám oproti době pořízení platné dokumentace a k aktuálně nově pořizovaným územním 

podkladům Karlovarského kraje 

 

 

6. 7.   Připravované stavební akce v průběhu let 2013-2016 
 

Revitalizace Císařských lázní, investiční transfer Karlovarskému kraji  

investiční příspěvek na opravu Alžbětiných lázní           

Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy    

Revitalizace hřbitova v Drahovicích                

Kino ČAS – stavební úpravy pro výměnu sedadel            

Skalní masív - Slovenská a Vřídelní ulice            

Sanace opěrné zdi v ulici U Imperiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=297&record=13930
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=297&record=11552
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=297&record=13929
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Karlovy Vary, Císařské lázně, zcela vpravo Rašelinový pavilón 

 

 

 
 

Karlovy Vary, Alžbětiny lázně 
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7.   PRÁVNÍ RÁMEC 
 

Ochrana hmotného kulturního dědictví, kterým jsou především kulturní památky, je 

nezpochybnitelným veřejným zájmem. Ze strany státu je tato ochrana deklarována příslušnými 

právními předpisy a vytvořením struktury orgánů a organizací památkové péče, jejichž opatření a 

rozhodnutí mají zabezpečovat ochranu, obnovu a zachování rozsáhlého fondu kulturních 

památek. V České republice je tato péče založena na zákonných opatřeních, která mají dlouhou 

tradici. V procesu péče o nominovaný soubor a jeho území, jakož i poměry v jeho nárazníkové 

zóně se podílejí a budou podílet jak vlastníci památek a dalších staveb a přilehlých pozemků, tak 

orgány veřejné správy, státní správy a příslušné odborné organizace státní památkové péče. 

Z tohoto důvodu jsou mechanismy péče a projednávání jednotlivých stavebních záměrů 

předmětem standardně vedených řízení orgánů státní správy. 

 

7. 1. Zákony a mezinárodní úmluvy zaručující ochranu území 
 

S ohledem na charakter staveb z nominovaného souboru ale i na vazby na bezprostřední 

přírodní prostředí, v němž leží a na jehož charakteristikách závisí částečně i jejich využití, je dále 

zařazen výběr nejvýznamnějších ustanovení z nejdůležitějších právních předpisů.  

 

7. 1. 1. Mezinárodní úmluvy 
 

Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (Haag, 14. 5. 1954) – tzv. 

Haagská úmluva – a Protokol k ní (1954) / Convention for the Protection of Cultural Property 

in the Event of Armed Conflict (the Haague Convention),  

the Protocol to the Convention / Convention pour la protection des biens culturels en cas de 

conflit armé; Protocole a la Convention 

V České republice č. 94/1958 Sb., účinnost od: 6. 3. 1958. 
 

Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 

z roku 1954 (Haag, 26. 3. 1999) / Second Protocol to the Haague Convention of 1954 for the 

protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict / Deuxieme Protocole relatif a la 

Convention de la Haye de 1954 pour  

la protection des biens culturels en cas de conflit armé 

V České republice č. 71/2007 Sb. m. s., účinnost od 8. 9. 2007. 
 

Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu 

vlastnictví kulturních statků (Paříž, 14. 11. 1970) / Convention on the Means of Prohibiting 

and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership  

of Cultural Property / Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 

V České republice č. 15/1980 Sb., účinnost od 14. 5. 1977. 
 

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Paříž, 16. 11. 1972) / 

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage /  

/ Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

V České republice č. 159/1991 Sb. m. s., účinnost od 15. 2. 1991. 
 

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (Paříž, 17. 10. 2003) /  

/ Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage /  

/ Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

V České republice č. 39/2009 Sb. m. s., účinnost od 18. 5. 2009. 
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Úmluva o ochraně a zdůrazňování diverzity kulturních projevů  

(Paříž, 20. 10. 2005) / Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions / Convention sur la protection et la promotion  

de la diversité des expressions culturelles 

Česká republika není smluvní stranou, tou je Evropské společenství; jeho prostřednictvím se 

úmluva na Českou republiku rovněž vztahuje. 

 

 

7. 1. 2. Zákony a vyhlášky České republiky ze Sbírky zákonů
46

 
 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Péče o historické, kulturní, estetické a architektonické hodnoty všech součástí nominovaného 

území v Karlových Varech je založena především na ustanoveních zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Nominované území je ve smyslu tohoto zákona chráněna jako městská památková rezervace – 

tedy jako celé spojité území. 

 

Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

K zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči byla vydána i prováděcí Vyhláška č. 66/ 1988 

Sb., upravená vyhláškou č. 139 Ministerstva kultury ze dne 25. května 1999. 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Kromě zákona č. 20/1987 Sb.o památkové péči a jeho prováděcí vyhlášky se při ochraně 

dochovaných hodnot v Karlových Varech využívají i četná ustanovení zákona č. 114/1992, Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Nominované území v Karlových Varech obsahuje vysoký podíl zeleně. Na lázeňskou část města 

přímo navazují lesoparky a ochrana přírody a krajiny je sledována jako velmi důležitý faktor, 

neboť lázeňská část města Karlovy Vary leží současně v rozsáhlém chráněném území, které nese 

název Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Základní podmínky ochrany uvádí zmíněný 

zákon. Toto území v současnosti tvoří turisticky cenné zázemí pro klienty lázní i návštěvníky. 

Správa této oblasti má dvě pracoviště: v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. 

 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 

vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů (lázeňský zákon) 

Nominované území města Karlovy Vary je předmětem zájmu Ministerstva zdravotnictví, do 

jehož gesce přímo spadá ochrana přírodních léčivých zdrojů a lázní. Zájmy sledované tímto 

resortem se velmi dobře doplňují s ochranným režimem, který vyplývá z cílů sledovaných 

orgány státní památkové péče.  

Tento zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních 

léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, 

přírodních léčebných lázní a lázeňských míst. Zákon definuje co jsou přírodní léčivě zdroje, 

zdroje minerální vody, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa. Dále se lázeňský zákon zabývá 

pravidly pro hodnocení a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 

vod, vydávání osvědčení o přírodních zdrojích a jeho formálními otázkami, podrobnostmi 

k získání povolení k užívání zdrojů a jeho případnými změnami.  

                                                 
46

 Vybraná ustanovení zmiňovaných zákonů jsou uvedena v příloze Management Planu. 
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Zákon rovněž zajišťuje, že odborný dohled nad využíváním a ochranou zdrojů může vykonávat 

jen fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti vydaného podle tohoto 

zákona. Taková osoba se nazývá balneotechnik. Odbornou způsobilost balneotechnika se ověřuje 

zkouškou a osvědčení o odborné způsobilosti vydává ministerstvo zdravotnictví.  
 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah 

hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další 

podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních 

léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů 

a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě 

přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní 

(vyhláška o zdrojích a lázních) 
Na výše komentovaný předpis přímo navazuje tato vyhláška. 
 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění 

Péče o součásti území se souborem historických budov s kurativní lázeňskou funkcí a funkcemi 

souvisejícími a urbanistické vtahy mezi nimi, jakož i o stavby a urbanistické poměry 

v nárazníkové zóně je upravena jednotlivými ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění. 

Prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu: 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a 

územně plánovací dokumentaci; 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona; 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb, o obecných technických požadavcích 

na výstavbu 
 

Vyhláška Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader měst 

za památkové zóny. 

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam 

daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost města, historické vazby nemovitostí a 

prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla. 

 

Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových 

rezervací a památkových zón 

 
 

7. 2 Aplikace památkového zákona při péči o ochranu území 
 

Na celém nominovaném území, které je městskou památkovou zónou a navrhovanou 

památkovou rezervací, se v plné míře uplatňují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči. Týká se to jak nemovitostí, které jsou prohlášeny národní kulturní památkou či 

kulturní památkou, tak ostatních nemovitostí, u nichž se uplatňuje ustanovení § 14 odst. 2. 

V roce 2012 byl pro celé památkově chráněné území města zadán Plán ochrany ve smyslu 

památkového zákona i Vyhlášky č. 420/2008 Sb., jehož dokončení je plánováno do konce roku 

2013. Plán ochrany umožní vhodnou diferenciaci památkové ochrany podle památkové hodnoty 

jednotlivých nemovitostí. 

Účelem zákona o státní památkové péči je zabezpečit podmínky pro další prohlubování 

péče o kulturní památky, o jejich zachování a vhodné využití. Ustanovení zákona v podstatě 

obsahují souhrn práv a povinností vlastníků kulturních památek, vlastníků nemovitostí 

nacházejících se v památkově chráněných územích, správních orgánů (a to nejen orgánů 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

158 

příslušných na tomto úseku ale i např. stavebních úřadů) a odborné organizace památkové péče. 

Dále vymezují práva a povinností obcí a ostatních fyzických a právnických osob, organizační 

strukturu výkonu státní správy na úseku památkové péče včetně  vymezení úkolů jejích 

jednotlivých složek Zákon obsahuje i sankční ustanovení za nesplnění nebo porušení 

jednotlivých povinností a ustanovení zákona. 

Podle  zákona  č. 20/1987  Sb. o  státní  památkové  péči,  se rozděluje odpovědnost  o  stav  

nemovitého  kulturního dědictví  mezi  vlastníky  nemovitostí  a  orgány státní  správy,  které  k 

jednotlivým  posuzovaným otázkám vydávají  svá  závazná  stanoviska, jimiž je vlastník vázán.  
 

Za  památkovou  ochranu  a  údržbu  odpovídají  podle  zákona  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  

památkové péči, v platném znění, tyto subjekty:  

  

I.  Vlastníci a správci kulturních památek v rozsahu nominované statku (i jeho nárazníkové zóny)   
  

Všichni vlastníci kulturních památek mají podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči v platném znění řadu povinností. Pro účely této kapitoly je uveden základní výběr (který  

není exaktní citací uvedeného zákona):  
  

Podle § 9 uvedeného zákona je vlastník kulturní památky povinen na vlastní náklad 

pečovat o  její  zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji  před ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který 

odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. 

Vlastník,  který  kulturní  památku  převádí na jiného, někomu přenechává k dočasnému užívání 

nebo předá k provedení její opravy nebo konzervace nebo k jinému účelu, je povinen toho, na 

koho věc převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je kulturní památkou.  
  

Podle § 12 uvedeného zákona je vlastník kulturní památky povinen oznámit každé ohrožení 

nebo poškození kulturní památky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a vyžádat si jeho 

rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Jde-li o nemovitou kulturní památku, vyrozumí též 

stavební úřad. Vlastník kulturní památky je povinen také předem ohlásit obecnímu úřadu obce s  

rozšířenou působností každou zamýšlenou změnu užívání kulturní památky. U národních  

kulturních  památek plní tuto funkci Krajský úřad. 
 

Povinnosti  při  opravách  nebo  konzervaci  kulturní  památky  specifikuje  §14  uvedeného 

zákona: Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, restaurování nebo jinou 

úpravu kulturní  památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko  

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné 

stanovisko krajského úřadu.  

  

II.  Vlastníci a správci všech nemovitostí v rozsahu nominované statku a jeho nárazníkové zóny)  
  

Přípravnou a projektovou dokumentaci takové akce vlastník kulturní památky nebo 

zplnomocněný projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní 

památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska. Při projednávání poskytuje 

odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou  pomoc. Ke 

každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje Národní památkový ústav písemné 

vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko Krajského úřadu. V současnosti platná 

památková ochrana nominovaného území zajišťuje vlastníkům bezplatnou odbornou konzultaci 

veškerých zamýšlených aktivit. 
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7. 3 Výkon státní správy v přenesené působnosti na daném území, 

orgány a organizace státní památkové péče 
 

Výkon státní správy v přenesené působnosti v nominovaném území je definován zákonem č. 

20/1987 Sb. 
 

7. 3. 1  Výkon památkové péče na národní úrovni  
  

Ministerstvo  kultury  České  republiky  je  nejvyšším  výkonným  orgánem  státní  památkové 

péče. Ministerstvo  kultury je odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajských úřadů. Ministerstvo 

zároveň připravuje oborová koncepční opatření a přiděluje finanční prostředky pro obnovu  

památek  z  centrálních  zdrojů  (viz  Dotační  programy  Ministerstva  kultury  ČR)  
 

Adresa:  Ministerstvo kultury – odbor památkové péče; Maltézské náměstí  471/1, 118 11 Praha 1.  

  

V rámci  Ministerstva  kultury  působí  rovněž  kontrolní  orgán  státní  památkové  péče, jímž je  

Památková  inspekce.  Hlavním  posláním  Památkové inspekce je vykonávat  ústřední  dozor 

nad  dodržováním  Zákona  č.  20/1987  Sb., o státní památkové péči, v platném znění  a předpisů 

vydaných k jeho provedení. Památková inspekce zejména dozírá, jak je zabezpečována  

komplexní  péče o kulturní památky. Dále sleduje, jak  jsou dodržována rozhodnutí orgánů státní 

památkové péče k zajištění péče o kulturní památky a jak vlastníci (správci, uživatelé)  

kulturních památek plní stanovené povinnosti. Na základě poznatků získaných při výkonu  

dozoru provádí Památková inspekce rozbor stavu státní památkové péče a navrhuje opatření k 

jejímu prohloubení.   
 

Adresa: Ministerstvo kultury, Památková inspekce, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1.   

 

7. 3. 2.  Výkon památkové péče na místní a regionální úrovni   
  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je výkonným orgánem státní památkové péče I. 

instance, vykonávajícími v tzv. přenesené působnosti státní správu, v souladu s koncepcí rozvoje 

státní památkové péče v České republice. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zabezpečuje 

předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní 

památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a 

v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné 

stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány 

státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů. usměrňuje péči o kulturní památky 

zajišťovanou obcemi. Vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle 

tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče. Vykonává dozor při obnově 

kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění 

zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní 

památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) 

z hlediska státní památkové péče.  
 

Adresa: Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje je výkonný orgán státní památkové péče pro veškeré akce 

týkající se národních kulturních památek. Vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního 

podnětu závazné stanovisko
 
a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními 

úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů. Současně vykonává 

dozor při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče. Krajský úřad  

dále zabezpečuje a metodicky řídí výkon státní správy na úseku památkové péče dle zákona č. 
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20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území kraje. Zpracovává návrhy koncepce podpory 

státní památkové péče v kraji a po projednání s Ministerstvem kultury zpracovává návrhy plánů 

(dlouhodobých, střednědobých a prováděcích) a programů zachování a obnovy kulturních 

památek v kraji. Kraj v samostatné působnosti schvaluje koncepci podpory státní památkové 

péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po 

projednání s Ministerstvem kultury schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a 

prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji. Vedle těchto 

úkolů také usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji. 

Státní památková péče patří do kompetence odboru kultury, památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu, a odboru stavební úřad 
  

Adresa: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - Dvory 

 

7. 3. 3  Odborná organizace státní památkové péče  
 

Odborným  garantem  v oboru  státní  památkové  péče  je  Národní  památkový  ústav,  který  je 

přímo řízen Ministerstvem kultury. Ústav má několik organizačních jednotek, které se v péči o 

nominovaný statek uplatňují takto:  
  

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze  

Ústřední pracoviště je metodickým pracovištěm pro celou Českou republiku. Pracoviště 

zpracovává odborná vyjádření pro rozhodování Krajského úřadu. Na vyžádání může připravit 

znalecké posudky i pro další orgány státní správy. Ústřední pracoviště připravuje rovněž  

podklady pro rozhodování Ministerstva kultury a pro jeho koncepční materiály. Ústav   

poskytuje dále odbornou metodickou pomoc všem výkonným orgánům státní správy,  

vlastníkům  památek  a  dalším  subjektům,  působícím v oblasti  péče  o  kulturní  dědictví.  Pro  

tento  účel  ústřední  pracoviště  zajišťuje i přípravu metodických materiálů a vzdělávací kursy v 

oboru péče o kulturní dědictví.   
 

Adresa:  Národní  památkový  ústav  –  ústřední  pracoviště,  Valdštejnské  náměstí  3,  118  01 Praha 1.  
  

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti  

Pracoviště připravuje veškeré odborné podklady pro rozhodnutí vydávaná prvoinstančním 

orgánem státní památkové péče, orgány samosprávy (viz výše).  Odborné vyjádření odborné 

organizace státní památkové péče je obligatorním, tedy ze zákona nutným podkladem. Ve 

vyjádření musí být uvedeno, v čem u dané konkrétní památky spočívají ony v zákoně uvedené 

„kulturně historické hodnoty“, a doporučeno stanovení takových podmínek, které zaručují 

zachování poznaných hodnot. Vyjádření odborné organizace ovšem nemusí být jediným 

podkladem pro vydání závazného stanoviska. V závazném stanovisku jsou stanoveny základní 

podmínky, za kterých lze práce připravovat a provést, tyto podmínky musí vycházet ze 

současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění 

realizace zamýšleného záměru zacházení s chráněným statkem. 
 

Adresa: Národní památkový ústav ú. o. p. v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket 
 

 
 

7. 4  Specifické předpisy chránící dané území  
 

7. 4. 1  Významné národní strategické dokumenty 
 

V minulosti vznikly a v současnosti vznikají další jednotlivé koncepce národní, nadregionální 

povahy, programy a strategické materiály, které nastavují priority a příslušné směry rozvoje 

daných jednotlivých rozvojových oblastí v rámci města a jeho územního obvodu. 
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Strategické obecné zásady Společenství  

http://www.strukturalni-fondy.cz 

 

Národní rozvojový plán 

http://www.strukturalni-fondy.cz 

 

Národní strategický referenční rámec 

http://www.strukturalni-fondy.cz 

 

Strategie udržitelného rozvoje ČR 

http://www.env.cz 

 

Strategie hospodářského růstu 

http://www.businessinfo.cz 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013 

http://www.mmr.cz 

 

 

7. 4. 2  Významné regionální dokumenty  
 

Regionální operační program NUTS II Severozápad 

http://www.strukturalni-fondy.cz 
 

Statut lázeňského místa 
 Statut lázeňského místa  
 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 

http://www.kr-karlovarsky.cz 

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje    

Koncepce památkové péče Karlovarského kraje 

 

Koncepce kultury Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.env.cz/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=301
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/karlov_kraj/dokumenty/koncepce/seznam/UPDK/up_vuc_kk.htm


Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

163 

 

 
 



Management Plan Karlovy Vary – I. fáze: zpracování podkladů a úvodní analýzy 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                              

 

164 

7. 4. 3  Významné dokumenty na místní úrovni, městské vyhlášky a usnesení  

         zastupitelstva města, strategické plány a projekty 

 
Územní plán Statutárního města Karlovy Vary 

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary, Situační analýza 
47

 
 

Město Karlovy Vary disponuje platným územním plánem. Schválilo jej zastupitelstvo 

města dne 14. října 1997. V řadě bodů ovšem neodpovídá dnešní situaci a proto Město Karlovy 

Vary přistoupilo k zajištění nového Územního plánu. Územní plán mj. stavěl také na faktu, že 

četné plochy v území jádrového města nejsou dostatečně intenzívně využity (proluky, možné 

rekonstrukce), čímž docházelo ke střetům mezi ochranou lázeňského prostředí a stavební lobby.  

Územní plán definuje a vytváří podmínky pro řadu významných projektů (realizovaných či 

uvažovaných k realizaci):  

1. Obnova Císařských lázní (Lázně I) 

V lázních mají vzniknout výstavní prostory, ale také městské infocentrum a další prostory ke 

kulturnímu a společenskému vyžití. Tato významná kulturní památka se má přeměnit v muzeum 

lázeňství. Dále by zde měl být koncertní a společenský sál, sídlo symfonického orchestru. 

Nositelem projektu obnovy Císařských lázní je Karlovarský kraj.  
 

2. Vřídelní ulice, proluka u Vřídla 

Územní plán města řeší předmětné území jako zastavitelné. Je určeno pro výstavbu komplexního 

lázeňského zařízení nejvyšší kategorie. Funkční využití je v kategorii „Specifické území 

lázeňství“, t.j. jsou zde přípustné funkce – balneologické provozy, lázeňské ubytování a 

stravování, lázeňská zdravotnická zařízení a doplňková zařízení kultury, veřejného stravování a 

služeb. Výjimečně přípustná jsou zařízení maloobchodu a služeb, a též byty majitelů. 

Umísťování  zařízení pro garážování a parking (pro obsluhu tohoto území) je přípustné pouze 

výjimečně - nebude-li narušovat podmínky ochrany PLZ a podmínky hlavních funkcí lokality. 

Přístupové trasy k těmto garážím musí být mimo údolní polohu nábřeží Teplé. Navrhován je i 

vznik nové kolonády a odpočinkové zóny, což by bylo podmíněno změnou územního plánu 

města. Ten zde určuje výstavbu lázeňského hotelového komplexu. Majitelem devadesáti procent 

pozemků v této proluce je společnost Eden Group.  
 

3. Regenerace Vřídelní kolonády 

Je spojená s výše uvedeným projektem.  
 

4. Alžbětiny lázně 

Investice do rozšíření funkcí balneocentra. Alžbětiny lázně by měly rozšířit stávající produkt 

klasické lázeňské procedury („městské lázně“) též o estetickou medicínu. 
 

5. Kouzelné městečko  

Záměrem je rozšířit a přebudovat současné autobusové parkoviště jižně od Poštovního dvora a 

Gejzírparku do podoby kompletního dopravního terminálu pro potřeby turistů, návštěvníků 

města a lázeňských hostů. Název projektového záměru je „Dopravní terminál Lázně - Jih“. 
 

6. Parkovací a garážovací domy v centru města 

Jednotlivé stavební záměry byly navrženy urbanistickou studii. Předmětem řešení jsou jednotlivé 

lokality pro výstavbu parkovacích a garážovacích domů, vesměs ovšem na velice diskutabilních 

místech. Tyto záměry budou muset projít zásadní aktualizací, tak aby jejich výstavba 

nepoškodila jak urbanistickou skladbu a historické lázeňské prostředí, tak i celkový krajinný 

rámec lázeňského města. 

                                                 
47

 Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary, Situační analýza, prosinec 2007. 
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7. Rekonstrukce opěrných zdí 

Většina z opěrných zdí stojí za obytnými domy v centrální části lázeňského města. V mnoha 

případech hrozí vážné narušení. Sanace by měla zabránit jejich destrukci. 
 

8. Dolní nádraží  

Na ploše současného Dolního nádraží ČD se předpokládá výstavba komerčního centra. 
 

9. Varšavská ulice 

Možná výstavba multifunkčního objektu. Náplň podzemního podlaží – veřejný parking, náplň 

parteru – obchodní pasáž.  

 
Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM)  
Dokument má sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje města Karlovy Vary (viz kapitola 6. 5.).

48
 

 
Integrovaný plán rozvoje města (IRPM) 

Dokument vypracovaný v roce 2008 pro čerpání dotací z EU v rámci Regionálního operačního programu 

v období 2007 až 2013 (viz kapitola 6. 5.). 

 
Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) ve znění pozd. předpisů.
49

 
Tento zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých 

zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních léčebných 

lázní a lázeňských míst.  

 
Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech 

územního plánu města Karlovy Vary, se změnami  a doplňky vyplývajícími z obecně 

závazných vyhlášek města Karlovy Vary č. 1/2004 a č.13/2006 
50

 
 
Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu města Karlovy Vary schváleného zastupitelstvem 

města Karlovy Vary dne 14. října 1997 ( dále jen "územní plán") a závazné části změn územního plánu. 

Vyhláška stanovuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vymezuje veřejně prospěšné 

stavby, biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability a upravuje hranici vnitřního 

lázeňského území. 
 

Vybraná ustanovení: 
 

Čl. 9 

Území lázeňství L 
Území je určeno převážně pro lázeňství.  

V tomto území je přípustné umisťovat: lázeňská zařízení všeho druhu obytné budovy byty služební a 

majitelů zařízení kulturní a zdravotnická zařízení maloobchodu bez zvýšených nároků na dopravu 

výběrová zařízení veřejného stravování zařízení služeb – sloužící pro obsluhu tohoto území sportovní 

zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území.  

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat: zařízení vědy a výzkumu sloužící lázeňství ze 

zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály 
 

                                                 
48

 Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM)  
49

 Zákon č. 164/2001 Sb. 
50

 Tato vyhláška byla vyhlášena dne 10. února 2000 a nabývá účinnosti dnem 25. února 2000. 

 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=222
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=164/2001
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Čl. 11 

Smíšené území lázeňství SI 
Území je určeno pro lázeňství a bydlení.  

V tomto území je přípustné umisťovat :  

lázeňská zařízení všeho druhu obytné budovy kulturní, církevní a zdravotnická zařízení maloobchodu, 

veřejného ubytování a stravování. 

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat :  

zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území sportovní a sociální zařízení sloužící 

pro obsluhu tohoto území zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství ze zábavních zařízení 

pouze kasina a taneční sály 
 

Čl. 33a 

Zastavitelnost území a ploch 
Z hlediska zastavitelnosti člení územní plán řešené území na  

Území zastavitelná  

Území nezastavitelná  

Zastavitelná území jsou všechna polyfunkční území a monofunkční plochy s výjimkou ploch 

nezastavitelných. 

Nezastavitelné jsou monofunkční plochy:  

zemědělsky využívané půdy, lesů, vod, zeleně 

Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou staveb do 20 m2 zastavěné 

plochy, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále staveb drah a na dráze, pozemních 

komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních 

toků. 
 

Čl. 41a 

Limity prostorového využití 
Pro regulaci prostorového využití území se stanoví tyto limity prostorového využití území:  

maximální procento zastavění pozemku  

minimální procento ozelenění pozemku  

koeficient podlažní plochy  

koeficient obestavěného prostoru  

maximální podlažnost 

Maximální procento zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k 

celkové ploše pozemku. Minimální procento ozelenění pozemku udává minimální procentní podíl ploch 

zeleně k ploše pozemku. (V případech, kdy součet limitů maximálního procenta zastavění  a minimálního 

procenta ozelenění překračuje 100 %, se předpokládá možnost zřízení střešní zeleně). Koeficient podlažní 

plochy vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše pozemku. Koeficient 

obestavěného prostoru vyjadřuje maximální poměr obestavěného prostoru (m3) k celkové ploše pozemku 

(m2). Maximální podlažnost udává maximální počet běžných nadzemních podlaží objektu (vždy se 

připouští navíc podkroví v sedlové střeše, podkroví v mansardové střeše se považuje za běžné nadzemní 

podlaží).  

Pro účely stanovení a ověření maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění 

pozemku rozlišuje vyhláška  

zastavěnou část pozemku (část zastavěná nadzemními objekty)  

ozeleněnou část pozemku  

ostatní nezastavěnou část pozemku (např. zpevněné cesty a plochy, bazén, anglické dvorky apod.) 
 

Čl. 45 

Změna hranice 
V souladu s odstavcem 6 Statutu lázeňského místa Karlovy Vary ze dne 18.1.1956 upravuje Územní plán 

města Karlovy Vary rozsah vnitřního lázeňského území vymezený pod písmenem a) v odstavci 4 tohoto 

statutu. Změnou a vyhlášením nového Statutu lázeňského místa Karlovy Vary v roce 2012 se mění i 

dřívější rozsah a hranice chráněného lázeňského území (viz Statut lázeňského místa). 
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Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 9/2011, kterým se zakazuje reklama 

šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 
51

  
 

Čl. 1 

Veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána 
(1) Reklama šířená mimo provozovnu komunikačními médii uvedenými v čl. 3

 
je zakázána na veřejně 

přístupných místech ve vnitřním lázeňském území uvedeném  příloze č. l k tomuto nařízení. 
 

(2) Veřejně přístupným místem mimo provozovnu
 
(dále jen „veřejně přístupné místo“) se pro účely 

tohoto nařízení rozumí prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
 

Čl. 2 

Doba, v níž je reklama podle odstavce čl. 1 odst. 1 zakázána 
Reklama uvedená v čl. l odst. 1 je zakázána v době od 0.00 hod. do 24.00 hod. 
 

Čl. 3 

Druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama šířena 
Komunikačními médii, kterými nesmí být reklama šířena, jsou zejména: 

a) plakáty,  

b) letáky,  

c) navštívenky,  

d) vizitky,  

které jsou nabízeny a rozdávány jednotlivým osobám na veřejně přístupných místech ve vnitřním 

lázeňském území. 

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 2/2012, k zajištění 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v 
zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 

 
 

7. 4. 4  Dokumenty se vztahem k památkové péči 
 

Koncepce památkové péče Karlovarského kraje 
52

 
 

Pojetí koncepce směřuje k tomu, aby její publikace byla pro vlastníky i zájemce o ochranu 

památek užitečnou příručkou, která by současně probouzela zájem o kulturní dědictví v celé jeho 

historické šíři. Součástí je rozsáhlý přehled historického vývoje osídlení, typologie urbanismu, 

stavitelství i uměleckých děl, zasazený do politických souvislostí i krajinného rámce. Autoři 

usilovali o vyzdvižení specifických hodnot, neboť oblast Chebska a Karlovarska dosud do 

značné míry stála stranou památkového výzkumu i péče. Zamýšleli přispět k probuzení či 

posílení zájmu obyvatel o odkaz minulosti, poukázat na výsadní specifika a podpořit zájem o 

památky založený na zájmu o výnosy z cestovního ruchu. 

Kraj s vědomím možností, jež památky do budoucna mohou i z hospodářského hlediska 

poskytovat, v koncepci přijal mnohé náročné závazky. Prezentovat památkový fond, možnosti 

využití jeho potenciálu i ohrožených památek. Kromě historického vývoje a současného stavu 

památkového fondu se autoři zabývali také genezí samotné ochrany památek. Velkou pozornost 

věnovali sestavení přesného seznamu chráněných nemovitých kulturních památek. V přehledu 

ohrožených památek byly vytipovány ty nejohroženější objekty Sama památková péče zatím 

nedostatečně podporovala systematický výzkum památkového fondu. Teprve na plošném 

                                                 
51

 Vyhláška byla schválena dne 20.12.2011 a účinnost nabyla od 16.1.2012. 
52

 Karel Kuča – Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji, 

Karlovy Vary 2006 
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vyhodnocení celého památkového potenciálu by měla být založena strategie výběru těch objektů, 

které skutečně představují hodnoty k ochraně. Oporou koncepčního postupu v budoucnu by se 

měla stát rozpracovaná obnova identifikace ústředního seznamu kulturních památek. V 

souvislosti s přípravou koncepce autoři podle metodiky NPÚ vypracovali vzorová památková 

hodnocení pro 5 měst a pro 3 vesnice. Navrhli také směry dalšího rozšiřování ochrany.  V rámci 

zpracování metodiky připravili zpracovatelé Koncepce návrh „Západočeského lázeňského 

trojúhelníku“ na Seznam světového dědictví UNESCO.  

Lze konstatovat, že některé stanovené směry se daří velmi úspěšně rozvíjet. Na základě 

dokončené Koncepce byl v roce 2006 zpracován Návrh na zařazení částí historických center 

měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně do národního potenciálu pro budoucí 

nominace pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, tedy do tzv. Indikativního seznamu 

České republiky. Aby byla zajištěna odborná objektivita návrhu, bylo pro všechna tři města 

provedeno v roce 2006 podrobné památkové vyhodnocení zástavby podle oborové metodiky
53

. 

Památkové vyhodnocení zástavby se neomezilo pouze na stávající chráněné území všech tří 

měst, ale zahrnulo i navazující plochy, pokud vykazovaly památkové hodnoty. Provedené 

památkové vyhodnocení jednoznačně prokázalo, že lázeňská jádra západočeských lázeňských 

měst vykazují mimořádnou míru koncentrace památkových hodnot a nepochybně splňují 

kvalitativní požadavky pro případnou nominaci na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO.  

Záměr zviditelnit lázeňská města ve světovém měřítku podpořila vedle Karlovarského kraje 

i vedení jednotlivých měst dopisem adresovaným Ministerstvu kultury a Národnímu 

památkovému ústavu, v němž byla vyjádřena vůle uvedených subjektů usilovat o zápis na 

Seznam světového dědictví UNESCO. Tento záměr byl ze strany Ministerstva kultury 

i Národního památkového ústavu podpořen právě na základě aktuálního vyhodnocení 

a zdůvodnění jednoznačných urbanistických a architektonických kvalit všech tří měst.  

Podle obecné struktury vycházející z Operačních směrnic k Úmluvě o ochraně světového 

dědictví, byla o lokalitách zařazených jednotlivými státy do indikativního seznamu připravena 

pro projekt Západočeský lázeňský trojúhelník úvodní dokumentace, která byla verifikována 

podpisem ministra kultury a diplomatickou cestou předána Centru světového dědictví UNESCO 

v Paříži. Dokumentace obsahuje stručný popis, zdůvodnění hodnot, informaci o existující právní 

ochraně a charakteristické fotografie všech tří měst. Kompaktnost urbanistických celků a 

koncentrace architektonicky hodnotných staveb je doložena plánovou přílohou, obsahující i 

optimální územní rozsah potenciální světové památky. 

 
Statut lázeňského místa 

54
 

 

Vláda ČR se na svém jednání dne 29. 8. 2012 zabývala návrhem statutu lázeňského místa 

Karlovy Vary. Návrh byl schválen a statut vyšel jako nařízení vlády ve Sbírce zákonů a nabývá 

účinnosti 1. ledna 2013.  
 

§ 1: Nařízení naplňuje lázeňský zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech.  
 

§ 2: Nově je definováno vnitřní lázeňské území, bylo především rozšířeno na pohledové 

horizonty údolí Teplé a zarovnáno v místě styku s obchodně-správním centrem města. Nově se 

jeho součástí stává i část Hůrek (viz mapu). 
 

§ 3: Ve vnitřním lázeňském území nelze povolit negativní ovlivňování prostředí, rušení 

lázeňského režimu, poškozování stávajících hodnot území. 

                                                 
53

 KUČA Karel – KUČOVÁ Věra, Principy památkového urbanismu, příloha časopisu Zprávy památkové péče, 

ročník 60, 2000. 
54

 Statut lázeňského místa, http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=301 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=301
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§ 4: Parkovací domy a zábavní zařízení podléhají posouzení vhodnosti. Zakázána je výstavba 

garáží, zemědělských a průmyslových zařízení a také stavby hrozící poškodit prostředí místa 

nebo zvyšující dopravní zátěž. Je nepřípustné snižovat výměru zeleně a nezpevněných ploch. 
 

§ 5: Ve vnitřním lázeňském území je zakázáno používání hlučných technologií od 18:00 do 8:00, 

v neděli a svátky po celý den. Ve vymezeném centru lázeňské části se nesmí s výjimkou 

Silvestra a Nového roku používat pyrotechnika. 
 

§ 6: V kolonádách a předkolonádních prostorách nelze používat dopravní prostředky vyjma 

kočárků a invalidních vozíků, je do nich zakázán vstup se zvířaty kromě služebních nebo 

slepeckých psů. Zákazy budou vyznačeny grafickými tabulemi. 
 

§ 7: Údržba komunikací ve vnitřním lázeňském území nepoužívá závadné látky. 
 

§ 8: Ve vnitřním lázeňském území je zakázána obtěžující reklama zvuková, světelná i letáková. 

Letáky a plakáty nesmí být umístěny nikde jinde než na pevných zařízeních a stavbách pro 

reklamu. Je zakázáno krmit na veřejnosti zvířata a chovat hospodářská zvířata. 
  

Město bude průběžně pracovat na harmonizaci vlastních předpisů, tj.obecně závazných 

vyhlášek a nařízení statutárního města, se statutem, např. odstraňováním duplicit. To, co 

upravuje statut, je nadbytečné zmiňovat ve vyhláškách a mělo by z nich jako z předpisu nižší 

právní síly být odstraněno. 

 
Asociace evropských historických lázeňských měst (EHTTA) 

 

Významnou snahou o integraci velkých evropských lázeňských měst je Asociace 

evropských historických lázeňských měst (EHTTA – European Historical Thermal Towns 

Association). Tato asociace vznikla v prosinci 2009 se záměrem mimo jiné připravit podmínky 

pro ustanovení Evropské lázeňské cesty, spojující a propojující významné lázně Evropy. Ta se 

má pod patronací Evropské komise zařadit mezi úspěšně fungující Evropské kulturní cesty.  

 

 

CASUA s.r.o., Studie regulativů výstavby pro památkovou zónu města – stav 

rozpracovanosti 
55

 
 

Zpracovatelé ing.arch. O. Haman a spolupracovníci vypracovávají zásadní dokument města 

z hlediska ochrany památkových hodnot, jímž je Studie regulativů výstavby pro vnitřní lázeňské 

území Karlovy Vary. Studie řeší prostorovou regulaci zástavby s ohledem na hodnoty území 

centra a lázeňské části města, ve statusu územně plánovacího podkladu (následně možno spustit 

proces překlopení do regulačního plánu). Předložena byla metodika (MPR Praha), analytická 

dokumentace, fotodokumentace zejména panoramata, rozdělení řešeného území na lokality a 

ukázka řešení pro lokalitu Krále Jiřího – Sadová – Petra Velikého. V zásadě bude uplatněno 

přesné vymezení absolutně nezastavitelných ploch, zejména nezastavitelného veřejného 

prostranství, výškové zónování úrovně zástavby a vymezení stavebních a dalších regulačních 

čar. Výšky budou udávány v metrech abs. nadmořských kót, nikoli v počtu podlaží. Regulativa 

budou stanovena jasně, konkrétně, přehledně a očekávatelně. K jednotlivým lokalitám je 

přistupováno individuálně, podle kritérií - poloha ve městě, limity územní technické, limity 

území památkové, dopady na MPZ, limity území přírodní, geomorfologické podmínky, kvalita 

panoramatu a kompozice.  
 

                                                 
55

 Studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary, CASUA spol. s r.o., Ing. arch. Oleg 

Haman, Ing. Aleš Poděbrad, Praha, 09. 2012 
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Plán ochrany MPZ Karlovy Vary  
 

V současné době se zpracovává Plán ochrany památkových rezervací a památkových zón, 

podle metodiky, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2009, Praha 2012 
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8.  SWOT ANALÝZA VE VZTAHU K POTŘEBÁM 

ZACHOVÁNÍ OUV  

 
8.1. Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 
 

 

Metoda SWOT analýzy, hodnotící silné a slabé stránky Statutárního města Karlovy Vary 

a to ve vztahu k potřebám zachování Výjimečné univerzální hodnoty (OUV).  Byla zpracována 

na základě podkladů průzkumů, jejich analýz a výsledků strategických materiálů města Karlovy 

Vary i vlastních průzkumů a dokumentace stavu péče o památkově chráněné objekty na území 

města. Tato SWOT analýza má pomoci Městu Karlovy Vary i dalším odpovědným orgánům 

realisticky zhodnotit danou situaci a správně rozhodovat při stanovování dalších strategických 

projektů pro následující období čerpání strukturálních fondů a při získávání dalších finančních 

prostředků z různých dotačních programů. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a 

slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  Hrozby, 

uvedené ve SWOT analýze, představují nejvýznamnější rizika pro současnost, ale i pro blízkou a 

vzdálenou budoucnost parku a zámku. Jsou de facto negativní variantou dalšího možného vývoje 

(varovnou prognózou). 

 

 

Silné stránky 

Strength 

Slabé stránky 

Weaknesses 

 

Příležitosti 

Opportunities 

 

Hrozby 

Threats 
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Silné stránky 

 

             Slabé stránky 

 

1.   Výhodná (příhraniční) poloha města 

2.   Světově významné lázeňské místo 

3.   Tradice lázeňství 

4.   Rozvinutá infrastruktura lázeňství 

5.   Bohatství a kvalita památkového fondu 

6.   Atraktivita města pro cestovní ruch  

7.   Řada dokumentů s důrazem na ochranu 

      lázeňského prostředí a památkového fondu 

8.   Pozitivní světová image města spojená 

      navíc se snahou o zápis na Seznam 

      světového dědictví UNESCO 

9.   Sídlo kraje 

10. Široká nabídka turistických služeb v městě 

11. Široká nabídka turistických služeb 

      v příměstských lokalitách, lázeňských 

      lesích 

12. Široká nabídka kulturního vyžití 

13. Systém propagace a prezentace 

14. Podpora Karlovarského kraje a dalších 

      státních orgánů 

15. Mezinárodní spolupráce posilující význam 

      památkového fondu města Karlovy Vary 

      v evropském a světovém kontextu 

16. Kapacitní a průběžně modernizované 

      letiště 

17. Kapacitní a modernizovaná sportoviště 

      (golf, tenis, hokej, závodiště a pod.) 

18. Zájem o tradiční místní produkty 

 

 

1.    Nedostatečně kvalitní silniční napojení 

       města 

2.    Zanedbaná železniční infrastruktura 

3.    Dlouhodobé podfinancování péče  

       o památkový fond 

4.    Neúcta k originálu a zbytečné nahrazování 

       kopiemi a novotvary 

5.    Nedostatečná úroveň stavební obnovy 

6.    Nedostatečná vzdělanostní a kvalifikační 

        úroveň obyvatel 

7.    Zhoršující se věková struktura 

       obyvatelstva 

8.    Nízká atraktivita města pro mladé lidi 

9.    Rozpor centrum – okrajové části města 

10.  Nedostatečná míra ztotožnění se 

       s lázeňskou částí města ze strany občanů 

11.  Zanedbaný stav místních komunikací  

12.  Nevyřešené parkování a systém dopravní 

       obsluhy centra 

13.  Nedostatečná údržba lesních promenád 

14.  Nedostatečný marketing cestovního ruchu 

15.  Nízká nabídka významných přírodních a 

       kulturních atraktivit v regionu 

16.  Nejistá politická kultura ve městě 

17. Neexistence modelu a systému vzdělávání 

       a osvěty pro děti a mládež, občany 

       o významu kulturních a historických 

       hodnot jejich města 

18. Absence systému efektivního vymáhání 

       práva (stavební činnost, reklama atd.) 

19. Nejednotná prezentace města   

20. Dlouhodobě neřešené prostory pro činnost 

      infocentra 

21. Chybějící funkční grantový systém na 

      podporu propagace, prezentace, výzkumu, 

      dokumentace 
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Příležitosti 

 

     Ohrožení 

 

1.   Poměrně   značný   ekonomický   potenciál 

      s rozvojem cestovního ruchu 

2.   Aplikace moderních trendů v lázeňské péči 

3.   Větší pozornost věnovaná plošně 

      chráněným památkám MPR a památky 

       UNESCO 

4.   Obnova zanedbaných území 

5.   Snaha o zásadní změnu postoje veřejnosti 

      k památkové péči 

6.  Zřízení dokumentačního a badatelského 

      centra lázeňského dědictví při Muzeu 

      lázeňství 

7.  Edukativní činnost a práce s mládeží 

8.  Vznik balneologického ústavu 

9.  Rozvoj kongresové turistiky 

10. Posilování spolupráce lázeňských měst  

      nominovaných v rámci nadnárodní sériové 

      nominace na Seznam UNESCO 

11. Niternější zapojení okolní krajiny do 

      obrazu města a lepší zpřístupnění lesních 

      promenád 

12. Zvýšení zájmu zahraničních turistů o  

      přírodní a kulturní atraktivity v regionu 

13. Zvýšení zaměstnanosti nejen v krajském 

      městě, ale i v celém regionu 

14. Vznik dokumentu Plán ochrany 

15. Tvorba nového územního plánu (schválení 

      konec roku 2014)  

16. Předpokládané dokončení revitalizace 

      Císařských lázní a s tím spojené otevření 

      Muzea lázeňství a stálé expozice historie 

      filmu a Mezinárodního filmového festivalu 

      v Karlových Varech 

 

 

1.   Konjunkturální citlivost lázeňství  

      (bezpečnostní rizika, způsob úhrady 

       lázeňské péče) 

2.   Přemíra kapitálu, který poškozuje 

      autenticitu a integritu území 

3.   Partikulární zájmy investorů na úkor 

      charakteru lázeňského prostředí 

4.   Nevhodné využívání objektů v památkově 

     chráněných územích, spojené s kapacitně a 

     architektonicky nevhodnými novostavbami, 

     přestavbami nebo i demolicemi 

5.  Nevratné škody ve vybraných segmentech 

     nemovitého i movitého památkového fondu 

     při nedostatečném respektování odborných 

      vyjádření NPÚ 

6.   Nezájem o patřičnou památkovou ochranu 

      ze strany odpovědných orgánů 

7.   Úbytek obyvatel města 

8.   Xenofobie ve vztahu k přechodně 

      přítomnému obyvatelstvu (cizinci)  

9.   Ekologická zátěž (nadměrná koncentrace 

      osob a dopravních prostředků, nadměrný 

      hluk, odpadky aj.) 

10. Masový a transitní turismus 

11. Tlak na využití chráněných ložisek koalinu 

      v okolí města 

12. Při ztrátě zájmu o lázeňské město hrozí 

      výrazný pokles počtu návštěvníků a tím i  

      negativní dopady na celý Karlovarský kraj 

 

 

 
SOUHRNNÁ  TABULKA 

 

Silné stránky 18 Slabé stránky 21 

Příležitosti 16 Hrozby 12 
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Z provedené SWOT analýzy vyplývá nutnost využít silné stránky a příležitosti k odstranění 

či eliminaci slabých stránek a potlačení hrozeb ve vztahu k potřebám zachování OUV pomocí 

účinných mechanismů Management Planu a dalších Strategických dokumentů Statutárního města 

Karlovy Vary. Na základě těchto analýz budou ve II. fázi Management Planu navrhovány 

konkrétní projekty pro stabilizaci a účinnou práci s nominovaným statkem. 

 
8. 2. Při seskupování podobných podnětů a navrhovaných aktivit byly 

identifikované tři specifické cíle, které by měl naplňovat Management plán: 
 

1. Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku 

2. Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku 

3. Zajistit řízení ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku 

 

Zlepšit právní podmínky ochrany kulturního dědictví na území nominovaného statku 
 

•  Vypracovat právní analýzu ochrany kulturního dědictví pro vlastníky památek, pro orgány 

    samosprávy i státní správy 

•  Iniciovat návrh na vymahatelnost práva v oblasti ochrany kulturního dědictví 

•  Přetransformovat Studii regulativů výstavby pro památkovou zónu města (CASUA s.r.o.) do 

    Regulačního plánu města 

•  Přetlumočit zásady památkové péče a ochrany kulturního dědictví na území nominovaného 

    statku tak, aby byly srozumitelné úředníkům i veřejnosti 

•  Vypracovat manuál ochrany technických památek 

•  Iniciovat finanční mechanismy na obnovu technických památek  

•  Zpřístupnit databáze pro práci odborných institucí (digitalizace) 

 

Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví 
 

•  Doplňovat portál, kde jsou zveřejněny informace o nadnárodní sériové nominaci Velkých lázní 

   Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO (databáze, mapy, projekty apod.) 

•  Zpracovat vzdělávací a propagační materiály o lázeňském dědictví pro různé cílové skupiny 

•  Zahrnout propagaci a osvětu o ochraně kulturního dědictví na území nominovaného statku do 

   širokého spektra kulturních aktivit v regionu 

•  Zpracovat manuály pro vlastníky památek (architektonických i technických) 

•  Iniciovat vzdělávací projekty a spolupracovat při rozšiřování regionální výchovy na školách 

 

Prohloubit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví na území nominovaného statku 
 

•  Specifikovat společnou vizi rozvoje regionu ve vztahu k „členství v klubu UNESCO“ 

•  Vytvořit mechanismy pro výměnu informací a komunikaci mezi různými zájmy na území 

    nominovaného statku (vlastníci památek, úřady, odborné instituce, veřejnost) 

•  Vytvořit funkční organizační strukturu, složenou z místních autorit, odborníků, zástupců 

    místních skupin a zástupců vlastníků 

•  Vytvořit podmínky pro implementaci Management Planu (II. fáze MP) do strategických 

    dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 
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Karlovy Vary dodnes zřetelně zachovávají patinu a patos své doby, typický lázeňský 

kolorit, pro jehož zachycení sem každoročně přijíždí mnoho lázeňských hostů. Lze tak 

oprávněně tvrdit, že Karlovy Vary mají zcela mimořádný památkový potenciál, který lze také 

zcela mimořádně zhodnotit v cestovním a turistickém ruchu. Lázeňští hosté a turisté vyhledávají 

Karlovy Vary zvláště pro jejich charakteristické prostředí. Vedle lázeňské a léčebné funkce je tak 

pro lázeňské město závažná a podstatná i městská turistika zaměřující cestovní ruch na město 

jako takové s důrazem na jeho městské centrum. Je to rychle se rozvíjející forma cestovního 

ruchu podporovaná zejména historickými a kulturními atraktivitami. Jednou z největších 

atraktivit města, vedle přírodního fenoménu zdejších zřídel a zejména proslulého Vřídla, jsou 

především jeho urbanismus a historická zástavba. Stavební památky jsou tvořené typickou 

lázeňskou architekturou.  

Město Karlovy Vary chce nadále využívat své tradičně osvědčené přirozené atraktivity k 

dalšímu rozvoji (běžného) cestovního ruchu. Cílem je tedy nejen lepší využití vlastního 

historického a kulturního potenciálu (památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní 

přírody, ale i rozšíření nabídky o nová zařízení a infrastrukturu pro trávení volného času na   

celém území města Karlovy Vary.  
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9.  Závěr  
  

   

Návrh nominace lázeňského města Karlovy Vary v rámci Západočeského lázeňského 

trojúhelníku ve formě nadnárodní sériové nominace Velkých lázní Evropy (Great Spas of 

Europe) na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se stal pro Karlovy 

Vary jedním z významných historických milníků. Návrh nominace je mezinárodním výrazem 

úcty k dílu našich předků, ale také velkým závazkem pro generace budoucí.  

  Již od roku 1990 se začaly kulturní památky historického jádra masivně opravovat. Ještě 

ale nejsou obnoveny všechny památky, jeden ze symbolů města, Císařské lázně, na svou obnovu 

stále čekají. Při opravách a úpravách je nutno postupovat tak, aby veškeré památkové a kulturně 

společenské hodnoty výjimečného lázeňského města zůstaly zachovány jako jeden unikátní 

celek. A tomuto cíli má sloužit Management Plan. Je důležitý pro další rozvoj a řízení kulturního 

statku a reguluje jeho využívání při maximálním zohlednění stávající mimořádné univerzální 

hodnoty místa. 
 

Management  Plan  není produktem, ale procesem,  jehož by se měli aktivně zúčastnit 

všichni nositelé rozhodujících kompetencí v daném místě. Výsledkem Management Planu je 

vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k regeneraci, pravidelné údržbě a 

adekvátnímu využití nominovaného statku na Seznam světového dědictví. Management Plan  by 

měl být chápán jako nástroj řízení změn památky. Hlavním jeho smyslem je popsat a komentovat  

všechny souvislosti zabezpečující existenci a rozvoj památky pro další časová období. 
 

Cíle  Management  Planu  jsou definovány tak, aby byla zajištěna ucelená ochrana a péče o 

nominovaný statek v kombinaci s okolní krajinou. Péče o lokalitu je definována systémem   

právních předpisů, jež jsou vzájemně provázány, vzájemně se respektují, vytvářejí podmínky pro 

uchování všech funkcí a hodnot 
 

První fáze Management  Planu  je analytická a přípravná. Vychází ze  Strategického plánu  

rozvoje města Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa, i řady dalších dílčích studií a projektů, 

které musejí být ve svých cílech provázané. Management  Plan tyto dokumenty doplňuje o 

rozměr ochrany kulturních a kulturně společenských hodnot. Naplňování tohoto dokumentu bude 

závislé na podpoře jak samotného Statutárního města Karlovy Vary a obecně prospěšné 

společnosti České lázně – Salóny Evropy, která zastřešuje spojení všech čtyř českých a 

moravských lázeňských měst nominovaných na Seznam světového dědictví, tak i Karlovarského 

kraje a MK ČR.  
 

Jako další krok ve 2. fázi bude naplánování systému práce pracovní skupiny zajišťující 

realizaci Management Planu v dalších letech a sestavení přehledu projektů, které je třeba v 

nejbližší době realizovat. Rovněž musí být navržen systém práce s Management Planem a 

způsob implementace a zakotvení do struktury samosprávy města (Rada a Zastupitelstvo města). 

Management Plan bude průběžně aktualizován a doplňován rozhodujícími informacemi o stavu   

a významných projektech obnovy nominovaného statku. Kontrola plnění Management planu je  

součástí dlouhodobé strategie městské samosprávy, státní správy i odborných institucí. Ve 

střednědobém horizontu 5 – 6 let bude Management plan podroben analýze a kontrole. 

 

Tato předkládaná I. fáze Management Planu zahajuje širší diskuzi a multidisciplinární práci 

na koncepci řízení nominovaného statku, lázeňského města Karlovy Vary, na Seznam světového 

dědictví. Řízení ochrany musí zaručit, aby v současnosti ani budoucnosti nebyla oslabena 

mimořádná univerzální hodnota nominovaného statku a aby mohla být v adekvátním stavu 

předána dalším generacím. 
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