Nezávazný průzkum zájmu
Využití části objektu Císařských lázní v Karlových Varech
a objektu tzv. Rašelinového pavilonu

Březen 2018
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1. Úvod
Karlovarský kraj je vlastníkem objektu Císařských lázní v Karlových Varech (dále jen
„CLKV“) a rozhodl se tento objekt opravit a následně využívat a provozovat.
V návaznosti na toto rozhodnutí je důležité zjistit a zvážit co nejoptimálnější a ekonomicky
nejefektivnější možnosti využití tzv. části B objektu CLKV a tzv. Rašelinového pavilonu (viz.
Rozdělení objektu CLKV na jednotlivé části). Z tohoto důvodu se Karlovarský kraj rozhodl
provést nezávazný průzkum zájmu a vyzvat potenciální zájemce k podání návrhu na
využití a provozování tzv. části B objektu CLKV a přilehlého objektu tzv. Rašelinového
pavilonu. Součástí tohoto návrhu bude vyplněný dotazník, který naleznete na webovém
odkaze: https://goo.gl/forms/UdZV7HtdxjSgmvQ32.
Na konci tohoto materiálu jsou také půdorysy objektu CLKV, ve kterých jsou vyznačeny
předmětné prostory.
Karlovarský kraj preferuje návrat k původnímu využití objektu pro lázeňské účely a
balneologii.

Rozdělení objektu CLKV na jednotlivé části vč. Rašelinového pavilonu
Více informací o objektu včetně fotodokumentace, videa a části výkresů projektové
dokumentace jsou k dispozici na http://www.cisarskelazne.cz.

Návrh
Předložený návrh bude obsahovat rozsah a konkrétní způsob využití prostorů části B objektu
CLKV nebo tzv. Rašelinového pavilonu.
Návrh lze podat:
 samostatně na využití celé části B, nebo jen části daných prostor,
 samostatně na využití pouze tzv. Rašelinového pavilonu,
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v kombinaci, tj. na využití prostor části B i tzv. Rašelinového pavilonu.

Limity, resp. požadavky na využití části B a Rašelinového pavilonu a požadavky na obsah
návrhu jsou popsány na v části 3. a 4. tohoto dokumentu.
V případě, že by se podatel chtěl finančně podílet na opravě prostor, které chce využívat, bude
návrh obsahovat také objem finančních prostředků, které by na opravu poskytl, a způsob, jak
mu budou tyto prostředky vráceny:
 v případě poskytnutí finančních prostředků - nájem, který bude zohledňovat poskytnutí
finančních prostředků podatele,
 v případě bez poskytnutí finančních prostředků - nájem.
Pozn.: Kromě nájmu bude uživatel hradit poměrnou část nákladů služeb a energií (pokud
nebude mít samostatná měřidla).
Z podání návrhu neplynou žádné právní závazky pro Karlovarský kraj ani pro podatele.
Předložené návrhy budou posouzeny s ohledem na potřebu komplexního využití a vzájemného
propojení nabízených prostor.
Podatel může být vyzván k úpravě návrhu v případě kolize s jiným návrhem.
Realizace návrhu může proběhnout pouze v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Karlovarský kraj nechal zpracovat projektovou dokumentaci revitalizace a víceúčelové využití
objektu CLKV včetně objektu tzv. Rašelinového pavilonu, propojeného s objektem CLKV
podzemní chodbou. Na tuto dokumentaci je vydáno stavební povolení a je ji možno využít jako
podklad pro vlastní návrh.

CLKV - zadní průčelí, v popředí objekt tzv. Rašelinového pavilonu
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2. Popis objektu
Základní identifikační údaje objektu

adresa: Mariánskolázeňská č.p. 306, Karlovy Vary
označení pozemku: číslo parcelní objektu CLKV st.p.č. 902 , katastr. území Karlovy Vary,
výměra: 3614 m2
číslo parcelní pozemku p.p.č. 903/2 , katastr. území Karlovy Vary, výměra 2523 m2
vlastník objektů a pozemků:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary – Dvory

Poloha objekt CLKV a tzv. Rašelinového pavilonu
Objekty se nachází ve vstupu do historického centra města, v blízkosti nejvýznamnějších hotelů
(Grandhotel Pupp, Grandhotel Plaza, Sanatorium Imperial, Hotel Dvořák) a Vřídelní kolonády.
V dosahu cca 5 minut jsou objekty Galerie umění Karlovy Vary a Muzea Karlovy Vary. U
objektu je zastávka autobusu MHD. Objekty nemají vlastní parkoviště, v dosahu cca 2 minuty
je placené parkoviště Grandhotelu Pupp, v dosahu cca 5 minut je veřejné placené parkoviště u
Galerie umění Karlovy Vary.

Legislativní ochrana objektů a území
Objekt CLKV je národní kulturní památkou a je situován na území památkové rezervace
Karlovy Vary. Příslušným orgánem státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, který posuzuje záměry obnovy objektu a vykonává dozor, je Krajský úřad
Karlovarského kraje.
Objekt tzv. Rašelinového pavilonu se nachází na území památkové rezervace Karlovy Vary.
Příslušným orgánem státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
který posuzuje záměry obnovy objektu a vykonává dozor, je Magistrát města Karlovy Vary.
Veškeré stavební zásahy do objektu budou podléhat schvalování orgánů památkové péče.
Objekt CLKV a tzv. Rašelinový pavilon se nachází ve vnitřním lázeňském území a
v ochranném pásmu I. stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.
Ústředním orgánem pro vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů,
přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod je Ministerstvo zdravotnictví
ČR.
Objekt CLKV a tzv. Rašelinový pavilon se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Příslušným orgánem ochrany přírody podle zák. č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny,
je Správa CHKO Slavkovský les.
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Snímek z katastru nemovitostí se zvýrazněním objektu CLKV a Rašelinového pavilonu

Potenciál objektu CLKV
výjimečná architektonická a historická hodnota objektu, autenticita jeho zachování včetně
působení genia loci,
jeho světová ojedinělost a z toho vyplývající atraktivita objektu pro určitou skupinu
návštěvníků/klientů,
poloha objektu v historickém centru města v blízkosti nejvýznamnějších ubytovacích zařízení,
možnost polyfunkčního využití (omezená limitem památkové ochrany).

Historie objektu CLKV
Objekt CLKV byl postavena v letech 1893 – 1895 dle plánů známých vídeňských architektů
Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Ve své době byly CLKV jedním z nejprestižnějších
lázeňských zařízení v Evropě, určené pro nejzámožnější klientelu. Původní provoz byl jen
sezónní od května do října.
Jedná se o monumentálně řešenou lázeňskou budovu postavenou v historizujícím slohu
francouzské renesance s velkoryse koncipovanými uměleckořemeslnými prvky a výzdobou
s těžištěm v reprezentativním předním traktu označenou jako část A a v navazujícím
podkovovitém provozním lázeňském traktu označeném jako část B obepínajícím vnitřní
dvoranu (dnes zastřešené atrium) sloužící kdysi obslužnému provozu. Nejcennějšími prostory
části A jsou tzv. Zanderův sál a Císařská lázeň. Součástí stavby je objekt pro přípravu slatiny tzv. Moorpavillon – Rašelinový pavilon.
Po celou dobu druhé světové války budova lázní sloužila jako vojenský lazaret, ale nebyla
poškozena. V poválečném období se lázeňský provoz obnovoval jen zvolna.
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Dílčími stavebními úpravami objekt CLKV prošel v letech 1948-1953. Jejich cílem byla úprava
na celoroční provoz.
Po roce 1988 objekt definitivně ztrácí svůj původní účel. V letech 1988-1994 je část CLKV
využívána jako kasino. V roce 1994 došlo k definitivnímu uzavření provozu a objekt je
využíván v omezené míře ve formě krátkodobých pronájmů.
V roce 2008 budovu od města zakoupil Karlovarský kraj. Od roku 2009 do současnosti
probíhají koncepční a projekční práce na revitalizaci objektu CLKV.

Historický řez objektem CLKV

Stavební popis
Objekt CLKV sestává z 1 podzemního a 3 nadzemních podlaží. Půdorys objektu je koncipován
ve tvaru uzavřené podkovy, přičemž vnitřní dvůr objektu (atrium) je provizorně zastřešen.
Půdorysy objektu jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
Objekt je koncepčně rozdělen na 3 samostatné části:
ČÁST A – využítí dáno
Reprezentativní část
objektu (vstupní vestibul,
tzv.Zanderův sál, prostory
býv. čekáren, šaten a
odpočíváren, využitelná
část podkroví)
ČÁST B- nabízená
k využití
tzv. RAŠELINOVÝ
PAVILON – nabízen k
využití
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Přístupy do jednotlivých podlaží jsou řešeny buď po hlavním reprezentativním schodišti v části
A, popřípadě po technickém točitém schodišti v části B.
Svislou nosnou konstrukcí objektu je převážně stěnový systém, který je doplněn litinovými
pilíři (ty jsou v některých částech objektu maskovány pod umělý mramor).
Zdivo včetně příček je z klasických plných pálených cihel, které je lokálně doplněny o novější
vyzdívky z tvárnic, které jsou datovány do posledních desetiletí.
Stropní konstrukce jsou v objektu zastoupeny cihelnými a betonovými klenbami do zdiva a
traverz a betonovými deskami do železných válcovaných profilů. Klasické železobetonové
trámové stropy v části posledního podlaží jsou pravděpodobně novější. V části objektu jsou i
spalné stropy.
Původní kanalizační systém je ve špatném stavu, tudíž je místy nahrazen nebo doplněn
systémem nových PVC trub. Původní rozvody tepla a vody jsou ve špatném technickém stavu,
nelze je využít. Větrání uvnitř objektu je řešeno původním systémem průduchů ve zdivu, které
je možné dále využít pro rozvody IS.
V části objektu A se nachází převážná část výtvarných a uměleckořemeslných děl,
umístěných nejen v Zanderově sále. Tato část objektu je nazývána částí reprezentativní a
nachází se zde původní sály, předsálí, prostory bývalé kavárny a zvýšená část podkroví, které
je možné také využít.
Část objektu B se skládá z původních 96 koupelen, rozdělených do 3 nadzemních podlaží,
přičemž v interiéru podél vnější fasády objektu obíhá chodba, ze které se vstupuje do
jednotlivých předsíní koupelen (v 1. a 2. NP), resp. koupelen (ve 3. NP). Výhled z jednotlivých
koupelen je pouze do vnitřního dvora (atria).
Část objektu tzv. Rašelinový pavilon sestává z podzemní části objektu, jejíž střecha je
prakticky v rovině s okolním terénem objektu a v současné době je využívána jako provizorní
parkoviště.
Samotný nadzemní objekt rašelinového pavilónu je koncipován do 2 podzemních a 2
nadzemních podlaží s plochou střechou. Tento objekt původně sloužil pro zpracování rašeliny
a termálních vod. Odtud probíhala distribuce do celého objektu CLKV. V této části objektu by
se měl nacházet původní přívod termální vody.

Současný technický stav objektu
Provoz v celém objektu věnující se lázeňství byl ukončen v roce 1988, od té doby byl objekt
využíván jen lokálně na menší akce a soukromé pronájmy jednotlivých prostor. Prakticky je
objekt 30 let nevytápěn a tomu odpovídá nejen aktuální stav stavebních konstrukcí.
Základové konstrukce a 1. podzemní podlaží jsou v současné době vystavené spodní vodě a
vlhkosti, jejíž přítomnost je patrná hlavně na stěnách v 1.PP. Přítomnost vlhkosti v tomto
nejnižším podlaží se viditelně projevuje vystupováním minerálních solí z omítky. Z tohoto
důvodu bude nutné omítky v tomto podlaží odstranit a provést kompletní sanační práce na
zdivu. Omítky v celém objektu a hlavně v části B vyžadují minimálně lokální opravy.
Rozvody TZB jsou takřka nevyužitelné, mimo hlavních přípojek do objektu a v okolí objektu.
Fasáda objektu vyžaduje opravy, toho se týkají také architektonické prvky, které jsou součástí
fasády.
Podlahy v objektu vyžadují restaurátorské práce a z velké části také doplnění.
Výplně otvorů je nutné zrestaurovat, stejně tak i mnoho uměleckořemeslných prvků objektu.
V současné době probíhají kompletní opravy střešního pláště včetně nosných konstrukcí krovů,
které byly napadeny dřevomorkou.
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Stav objektu lze dle provedených průzkumů považovat za dobrý, bez projevu závažných
statických deformací na nosných konstrukcích, popřípadě staticky nebezpečných prasklinách
ve zdivu, popřípadě v konstrukcích stropů. Během výstavby bude nutné stav odkrytých nosných
konstrukcí konzultovat se statikem.
Objekt je napojen na vodovodní přípojku 2“ a 150 mm požární vodovod se samostatným
měřením. Elektrickou energii s celkovým příkonem budovy 103kWA. Plynovodní přípojka je
ukončena před objektem Rašelinového pavilonu hlavním uzávěrem.

CLKV - část A, 1. NP, vstupní vestibul

CLKV - část A, 2. NP, tzv. Zanderův sál
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CLKV - část B, 1 NP, chodba s vchody do předsíní koupelen a koupelna

CLKV - část B, ATRIUM
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3. Limity/požadavky na využití části B a tzv. Rašelinového
pavilonu
Pro informaci uvádíme dané využití části A, která není předmětem pro zpracování návrhu.
Reprezentační prostory v 1. a 2. NP* včetně tzv. Zanderova sálu a tzv. Císařské lázně budou
veřejně přístupné a budou využívány pro kulturní účely a na základě souhlasu orgánu
památkové péče i pro vybrané komerční aktivity – např. pronájem sálu pro pořádání
společenských akcí. Dále zde budou infocentrum, kavárna, muzejní expozice, víceúčelový sál.
(* V 1. NP se jedná o vstupní vestibul, chodbu, schodišťovou halu se schodištěm do 2. NP,
místnosti bývalých salónů v levé i pravé části předního traktu (resp. části A), tzv. Císařská lázeň
v přední části pravého traktu.
Ve 2. NP se jedná o chodbu, tzv. Zanderův sál a z obou stran přiléhající prostory bývalých šaten
a odpočíváren.)
Návrhy na využití části B objektu CLKV a tzv. Rašelinového pavilonu je možné zpracovat ve
dvou variantách, pro které jsou stanoveny níže uvedené limity/podmínky. Součástí části B
objektu CLKV je také atrium, které je možné zastropit.

Varianta 1

část B objektu CLKV:
VYUŽITÍ PRO LÁZEŇSKÉ ÚČELY např. jako zdravotní / kosmetická / lázeňská klinika
 rozsah 1 až 2 podlaží, popřípadě atrium a střecha
 provoz nesmí narušit provoz části A, a zbylé části B, propojení s částí A bude
zachováno
ZÁŽITKOVÉ LÁZNĚ ve formě wellness včetně zážitkové muzejní expozice lázeňství
 rozsah 1 až 2 podlaží, popřípadě atrium a střecha
 provoz nesmí narušit provoz části A a zbylé části B, propojení s částí A bude
zachováno
Lze předpokládat, že část B bude využívána dvěma subjekty.
objekt tzv. Rašelinového pavilonu:
využití možné bez omezení

Varianta 2

část B objektu CLKV: využití bez omezení pouze s podmínkou, že navrhované využití nesmí
rušit provoz části B a narušit provoz části A a propojení s částí A bude zachováno.
Lze předpokládat, že část B bude využívána více subjekty
objekt tzv. Rašelinového pavilonu:
využití možné bez omezení

4. Požadavky na zpracování a obsah návrhu na využití
Součástí návrhu bude:
 popis využití, užívání a provozování – viz. dotazník, který naleznete na webovém
odkaze: https://goo.gl/forms/UdZV7HtdxjSgmvQ32.
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návrh finanční spoluúčasti,
návrh na provedení speciálních stavebních i jiných úprav daných prostorů, bude toto
v návrhu popsáno.

Předpokládaný časový harmonogram
Výsledky tohoto nezávazného průzkumu trhu budou relevantní při rozhodování o budoucím
využití části B objektu Císařských lázní a tzv. Rašelinového pavilonu. Výsledky budou
vyhodnoceny na základě vyplněného dotazníku, který naleznete na webovém odkaze:
https://goo.gl/forms/UdZV7HtdxjSgmvQ32.

Termín pro podání návrhu
Vyhodnocení průzkumu
Předpokládaný termín dokončení stavby

20. 4. 2018
duben – květen 2018
2021

ADRESA PRO PODÁNÍ NÁVRHU:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88. 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
V případě zájmu o další informace a zprostředkování prohlídky objektu se obracejte na:
Ing. arch. Vojtěcha Frantu, vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz; mob. 00420607012476,
Veroniku Vodičkovou, veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz; mob. 00420736650073.

PROSTORY K PRONÁJMU
STAVEBNÍ KONSTRUKCE - PD
BOURANÉ KONSTRUKCE

18,42 m2

18,42 m2

137,12 m2

470,90 m2

39,21 m2

28,21 m2

26,32 m2

18,42 m2

1.PP NÁJEM

18,34 m2

37,90 m2

PROSTORY K PRONÁJMU
STAVEBNÍ KONSTRUKCE - PD
BOURANÉ KONSTRUKCE

5,31 m2

165,07 m2

164,88 m2

5,28 m2

1. NP NÁJEM

PROSTORY K PRONÁJMU
STAVEBNÍ KONSTRUKCE - PD

mi nik uc h.

minikuch.

BOURANÉ KONSTRUKCE

53,57 m2

35,73 m2

40,13 m2

37,83 m2

37,82 m2

2.NP NÁJEM

52,32 m2

35,70 m2

mi nik uc h.

minikuch.

39,83 m2

PROSTORY K PRONÁJMU
STAVEBNÍ KONSTRUKCE - PD

36,12 m2

mini

kuch

.

53,98 m2

mi nik uc h.

minikuch.

BOURANÉ KONSTRUKCE

45,32 m2

45,55 m2

9,35 m2

45,54 m2

44,98 m2
mini
kuch

minikuch.

.

35,76 m2

mi nik uc h.

3.NP NÁJEM

53,98 m2

