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Kostelní náměstí na rytině J. Waageho z roku 1845

pohled na Kostelní náměstí (Kirchenplatz) – rok 1888

Kostelní náměstí
• Za účelem plánované výstavby lázeňského sanatoria Fontána bylo v šedesátých letech minulého století 
na náměstí Svobody (Kirchenplatz), ve Vřídelní ulici (Sprudelstrasse) a Kolmé ulici (Schulgasse) zbořeno 
celkem patnáct samostatně číslovaných historických objektů z různých období. 

při hloubení stavební jámy ale z porušené 
vřídlovcové desky vytryskla termální 
voda a budování komplexu bylo odloženo. 

Na čas zde dokonce vznikl parčík. Poslední 
cenný historizující dům byl zbořen až v roce 
1988, kdy po letech přešlapování a státní letar-
gie začala být výstavba Fontány po 20 letech 
znovu aktuální. Dodnes však tyto prostory 
zůstaly nevyužité a tzv. kamenolom nadále hyzdí 
nejexponovanější místo města. Ani nový projekt 
výstavby komplexu Grand Majestic, podobný 
předchozímu svým megalomanstvím, nena-
šel u památkářů logicky pochopení. Všechny 
objekty se nacházely po levé straně kostela 
sv. Máří Magdalény a spolu s kostelem vytvářely 
nejstarší část historického, po staletí přirozeně 
rostlého jádra města. Nejen z dnešního, ale již 
i tehdejšího pohledu lze konstatovat, že plošná 
demolice v takto historicky a urbanisticky expo-
novaném a pro město významném území byla 
aktem krajně neodborného a nezodpovědného 
přístupu. 



19

· zmizeLé Domy

Jednotlivé domy Kostelního náměstí kolem roku 1930. 

zleva dům faust, stadt Wiesbaden, philadelphia, zwei prinzen, stadt berlin, triumphbogen, harmonia, stephansturm, engelsburg.  

poslední dva jsou na snímku zakryty kostelem

část Kostelního náměstí na akvarelu antona Drumma z roku 1875

Domy ve vřídelní ulici (sprudelstrasse):
č. 138/35 Weisser hahn (1876),  
později Weinhaus, od roku 1905 ananas 
Již před první světovou válkou a i za první repub-
liky zde prosperoval Friedlův obchod s lahůdkami 
a spolu s ním i vyhlášená restaurace. V 60. a 70. 
letech minulého století zde byla modlitebna slou-
žící karlovarské židovské obci. Během demolice 
v roce 1988 zde byl objeven elektrický „salonní“ 
výtah s leptanými skly od vídeňské firmy Wer-
theim. Kamenné schodiště i výtahovou šachtu 
zdobily umělecké kované konstrukce od karlovar-
ské firmy Josef Bothe.
č. 139/37 zum zwei Löwen (1846),  
Kronprinz (1876)
Za rakouska-Uherska i za první republiky zde 
fungovala v Karlových Varech vyhlášená i. Wiener 
Café – Vídeňská kavárna první třídy Franze 
Präuera. Před 1. světovou válkou lze ještě připo-
menout kadeřnictví Ludwiga rotha a módní zboží 
Hermanna Krause.
č. 140/39 zum tiger,  
tieger – tygr (1876), faust
V 18. století u Tří zlatých koní (Zurner). Dům 
z konce 19. století proslavila plastika doktora 
Fausta na fasádě mezi okny v prvním poschodí. 
Před 2. světovou válkou zde byla restaurace 
a kavárna Faust manželů reisových. Točilo se zde 
výtečné plzeňské pivo. Ještě po válce zde národní 
správce Ladislav Kodeš inzeruje lázeňský dům, 
hotel, restauraci a kavárnu. V roce 1950 dům 
přebírají Jáchymovské doly a zřizují zde závodní 
jídelnu a ubytovnu pro horníky. V roce 1968 
čekala dům v majetku PBH demolice.
č. 141/41 (141a) goldene rose  
(zlatá růže), havanna
Dům proslavil především pobyt Fryderyka Chopi-
na v roce 1835, který až do demolice v roce 1969 
připomínala pamětní deska. Zmizela neznámo 
kam. Dům byl slavný též pobytem Mozartova 
syna Franze Xavera, který zde pobýval ve stejném 
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poloha Kostelního náměstí na mapě Karlových varů z roku 1885

celkový pohled na Kostelní náměstí z roku 1966

Dům č. 439 – restaurace Klosterstübl (muž v popředí je majitel hermann 

Loeffler). byla to vyhlášená restaurace s výtečným pivem

Jednu stranu Kostelního náměstí (Kirchen-
platz) tvořily tyto domy:
č. 439 Engelsburg
č. 148 Stephansturm
č. 147 Harmonia
č. 146 Triumpfbogen
č. 145 Stadt Berlin 
č. 143 Zwei Prinzen
č. 142 Philadelphia

Následující domy patřily sice již do vřídelní 
ulice, ale byly rovněž zbourány v této akci:
č. 52 (141b) Stadt Wiesbaden 
č. 141 (141a) Havanna (Drei rosen) 
č. 140 Faust
č. 139 Kronprinz
č.  138 Ananas

Další pak v Kolmé ulici (schulgasse):
č. 149 Abendstern
č. 150 Liederhalle
č. 520 Hilfschule
č. 152 Bellevue



21

· zmizeLé Domy

Kostelní náměstí v roce 1940

vlevo kamenolom na místě zbouraných domů Kostelního náměstí –  

9. srpna 2012

pohled na domy Kostelního náměstí těsně před zbouráním –  

snímek z roku 1965

roce nedlouho před příjezdem Chopinovým.
č. 52/43 (141b) stadt Wiesbaden, Wiesbaden
Za rakouska zde bývalo papírnictví Gustava 
Löwensteina a za první republiky zde působil 
hodinář Josef Jakob, proslavený svými karlovar-
skými hodinami v krásných dřevěných skříních.

Domy na náměstí svobody (Kirchenplatz):
č. 142/1 gottes segen (boží požehnání), stadt 
philadelphia, philadelphia, 1946 Kramerius

Před 1. světovou válkou zde měl svůj krám známý 
karlovarský výrobce a dodavatel sanitárních 
zařízení Wendelin Johann Franek. Vlastní výrobu 
měl v domě Kupferne Kanne (Měděná konvice) 
v dnešní raisově ulici č. 1182. Dnes je na fasádě 
tohoto domu obnovená původní barevná firemní 
reklama s reliéfem kovotepce. Za první republiky 
je ve stejných prostorách Philadelphie připomí-
nán obchod s mlékem a mléčná jídelna Theresie 
Flohrs. 

č. 143-144/3 zwei prinzen (u Dvou princů)
V letech 1865, 1866 a 1867 zde pobýval básník 
a spisovatel Adalbert Stifter. Jeho pobyt tu připo-
mínala pamětní deska z roku 1937. Ta byla v roce 
1945 odstraněna a zmizela neznámo kam.
č. 145/5 stadt berlin (1846 zum stadt berlin), 
dříve goldener Wolf
V roce 1763 zde byl při svém pobytu v lázních 
ubytován rakouský polní maršál Gideon Ernst 
von Laudon, přemožitel Prusů. Se Suvorovem 
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bojoval i proti Turkům. S ním zde tehdy pobýval 
i jeho přítel Gellert, saský básník a myslitel. 
Před 1. světovou válkou zde pekla oplatky Mag-
dalena Mayerová.
č. 146/7 zum triumpfbogen (1846),  
triumpfbogen (1876) 
Za první republiky je zde připomínána drogerie 
Franze Josefa Gleisingera.
č. 147/9 zum eisernen thür (1846) – Železná 
vrata, harmonia (1876) 
Před 1. světovou válkou obchod s kořením a kolo-
niál Julia Wolfnera.
č. 148/11 stephansturm, stefansturm (1876)
č. 439/13 engelsburg (1876)

Za rakouska-Uherska a ještě ve 20. letech 
minulého století zde měl restauraci a kavárnu 
Klosterstübl Karl Kollmer. Dům byl posledním 
objektem na náměstí Svobody.

Domy v Kolmé ulici (dříve Školní – schul-
gasse)
č. 149/3 zum abendstern (1846),  
abendstern (1876)
Před 1. světovou válkou výroba oplatek Betty 
Hampl.
č. 150/5 zum goldene hut (1846),  
Liederhalle (1876) – pěvecká dvorana
Na počátku 20. století zde byla restaurace Josefa 

Jungera, od roku 1946 francouzská restaurace 
Montmartre.
č. 520/7 stadtschule (1846),  
schulhaus (1876), později hilfschule
objekt dle pamětníků demolován jako jeden 
z prvních kolem roku 1960.
č. 152/3 bellevue (1876)
Do roku 1945 Druckerei Franieck (Franieckova 
tiskárna), později Knihtiskárna a litografický ústav 
Carl’s Franieck Erben (dědic). 

autoři: vladimír Dlesk, antonín foglar, Jiří Klsák

snímky: archiv antonína foglara  

a Lubomíra zemana

Dům č. 140 faust (zbořen – byl již ve vřídelní ulici)

pohled na konec vřídelní ulice a roh Kostelního náměstí v roce 1911:

třetí dům zleva č. 139 Kronprinz, ve kterém bylo v prvním poschodí pověstné Wiener café. 

vedle vpravo č. 140 dům faust a na konci č.52 stadt Wiesbaden (všechny tyto domy jsou již 

zbourány). 

v domě č. 138, vlevo od domu Kronprinz, byla dočasně zřízena modlitebna a rituální lázeň

Židovské náboženské obce v Karlových varech. Dům byl zbourán až v roce 1987

celkový pohled na „kamenolom“. zde bývaly domy 

Kostelního náměstí. „Kamenolom“ je zde již téměř 

půlstoletí. snímek ze 4. září 2012

Wiener café v prvním poschodí domu č.139 Kronprinz


