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Anotace: 

 

Práce se zabývá budovou hotelu a festivalového kina Thermal v Karlových Varech. 

Cílem textu je pojmout budovu i s jejím okolím a historií jako neoddělitelný celek a 

v těchto intencích zdůraznit všechny důležité historické a umělecké konotace. Díky 

poměrně širokému tematickému rozsahu je práce rozdělena do dvou fundamentálních částí 

– historický kontext, umělecký a architektonický kontext. V prvním úseku jsou naznačeny 

historické okolnosti komplexu – lokalita před stavbou, výstavba a problematická 

privatizace s důsledky do současnosti. V druhé části je letmo představena struktura 

architektonického systému 60. let, život a dílo manželů Machoninových v souvislostech a 

popis komplexu hotelu Thermal, jeho interiérů, exteriérů a uměleckých děl v souvislostech 

s důrazem na základní použité architektonické principy. 

 

Klíčová slova : 

Věra a Vladimír Machoninovi, architektura 60. let 20. století,  hotel Thermal 

v Karlových Varech, umění ve veřejném prostoru, interiéry, užité umění, design,  historie 

Karlových Varů 

 

Abstract : 

 

This thesis focuses on the complex of The festival cinema and hotel Thermal in 

Karlovy Vary especially in the historical and artistic context. The basic structure is divided 

in two fundamental parts – historical context and artistic context. The first one contains 

texts about history of locality and the story of how the komplex was built. The second one 

is made by texts about building, arts and desrciption of how they collaborate.  

 

Key words: 

Věra and Vladimír Machonins, architecture of sixties, hotel Thermal in Karlovy Vary, art 

in public space, interiors, design, history of Karlovy Vary. 
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1 Úvod 

Festivalové kino a hotel Thermal je ve své komplexnosti, kvalitách, historii 

pozitivech i negativech, klasickou ukázkou dobové architektury 60. let. Již tento fakt, totiž 

funkce budovy jako cenného dokladu jedné epochy, by měl být dostatečným důvodem 

k jejímu zkoumání, uchování a ochraně. Na druhou stranu ze sociálních důvodů, 

založených na fenoménu „kolektivní viny“ a emotivnosti vnímání, kterému se nedá 

vyhnout při uchopování nedávné historie, není nepochopitelným jevem, že každý fenomén 

potřebuje dostatek času a odstupu, aby mohl být produktivně zhodnocen. 

Během intermezza mezi těmito dvěma klíčovými body, totiž okamžikem vzniku a 

okamžikem, kdy je společnost připravena objektivně hodnotit, jsem stihla v blízkosti 

Thermalu prožít 25 let svého života. Již od mala je pro mě přítomnost této siluety 

samozřejmostí, protože vyhnout se kolosu obdobných rozměrů v centru malého města jde 

opravdu jen těžko. Esteticky jasně vyhraněné individualistické pojetí jakékoliv architektury 

zmíněného formátu nevyhnutelně zpracovává vnímání a pocity dlouhodobě přítomných 

obyvatel. Proto jsou všichni „Varáci“ jaksi prodchnutí a provonění atmosférou, kterou 

Thermal vytváří. 

Již několik nových generací Karlovy Vary bez  dominanty  hotelu vůbec nezažilo. 

Naopak mnoho z nás si s tímto místem může spojit své dětství, které se odehrávalo 

v otevřeném parteru, kde se nám otvíral zajímavý svět plný kaskád, bazénků, ramp, 

divných věcí a schovek,  které dnes Petr Vorlík a Pavel Smeťák nazývají „ urbánní 

vložkou.“ Všechna dětská vystoupení a přehrávky se konají v místních sálech, v bazénu se 

polovina z nás naučila plavat, druhá se málem utopila v hloubce a nejeden zde musel 

absolvovat plejádu školních koncertů a jiných bohulibých kulturně–vzdělávacích aktivit. 

Ani později se naše životy od Thermalu příliš nevzdálily, takže mi obě budovy a jejich 

okolí byly po celou dobu dobrým společníkem, který však stále rychleji a nenávratně 

odchází a já cítím jakýsi dluh k tomuto mizejícímu místu.  

Zrovna v době, kdy je společnost zřejmě již připravena ke zhodnocení, je mojí 

povinností ukončit své studium bakalářskou prací. O hotel Thermal se ještě během 

zadávání mého tématu příliš lidí veřejně nezajímalo a podrobnější text o něm napsán nebyl.  

Pokusila jsem se proto posbírat dostatek relevantních informací, které by vytvořily 

platformu pro případné zájemce o vytvoření si vlastního názoru.  Z tohoto důvodu jsem do 
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svého textu zapojila i kapitolu o podobě lokality před stavbou hotelu, o privatizaci,  o 

strukturách, ze kterých vycházel život autorů, o systému, jakým je budova utvářena a jeho  

vztahu k uměleckým dílům, okolnímu světu a mnoho dalších. Vzhledem k mým, stále ještě 

dost limitovaným, vědomostem a rezervovanému postoji k akademismem zdeformovaným 

vědeckým přístupům, se zřejmě rozhodně nejedná o ukázkovou práci svého druhu. 

Vyvinula jsem však za uplynulý rok obstojnou míru své energie na to, abych svůj dluh 

smysluplně splatila.  
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2 Rešerše literatury 

Ačkoliv význam tvorby manželů Machoninových je nezanedbatelný, po dlouhou 

dobu byli, v porovnání s ostatními umělci své doby, možná poněkud opomíjeni.  

V posledních letech však zájem o jejich život a dílo stoupá, a proto i objem odborných 

textů, týkajících se jejich života a díla, rychle roste.  

Mezi základní publikace, které se zabývají architektonickým a uměleckým vývojem 

v 60. letech v historickém kontextu, patří v první řadě syntéza Dějiny českého výtvarného 

umění VI/I.
 1

 V rámci této publikace pojednává o vývoji architektury ve svých statích 

Rostislav Švácha (31–77),  tématem užitého umění a designu se zabývá Ludmila Lamarová 

(309–327) a text ohledně skla a keramiky vytvořila Sylva Petrová (329–337).  Šedesátá 

léta v architektuře očima pamětníků nabízí osobní vhled a zhodnocení této doby 

prostřednictvím zúčastněných architektů a historiků umění,
2
 mezi které je zařazen i 

rozhovor s Věrou Machoninovou (187–195). Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ 

v české architektuře 20. století 
3
 nabízí, kromě rozsáhlé obrazové přílohy s dílčími 

krátkými texty, hlavně úvodní stať Oldřicha Ševčíka (11–85) vkládající místní 

architektonické dění do celosvětového kontextu. Utvářením a vývojem Stavoprojektu v 50. 

letech a jeho vazbou na meziválečnou modernu se zabývá publikace Utváření socialistické 

modernity
4
  od autorky Kimberley Elman Zarecorové, která popisuje i strukturu různých 

státních stavebních ústavů a oddělení, jež přetrvaly do 60. let. Umění ve veřejném prostoru 

normalizační doby dokumentuje atlas Vetřelci a Volavky 
5
 a to hlavně prostřednictvím 

velkého množství obrazového materiálu.  

                                                 
1
 Sylva PETROVÁ. Sklo a keramika 1958-70.  In: Rostislav ŠVÁCHA/ Marie PLATOVSKÁ (eds.): 

Dějiny českého výtvarného umění VI/1. Praha 2007, 329–337. 

2
 Petr ULRYCH / Petr VORLÍK /Beryl  FILSAKOVÁ /Katarína ANDRÁŠIOVÁ /Lenka 

POPELOVÁ: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha 2006. 

3
  Oldřich ŠEVČÍK / Ondřej BENEŠ: Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 

20. Století. Praha 2009. 

4
 Kimberley ELMAN  ZARECOROVÁ: Utváření socialistické modernity. Bydlení 

v Československu v letech 1945-1960. Praha 2015. 

5
 Pavel KAROUS: Vetřelci a Volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru 

v Československu v období normalizace (1968-1989).  Praha 2013. 
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Dílem a životem manželů Machoninových se zabývá výstavní katalog Věra a 

Vladimír Machoninovi 60'/70',
 6

  který kromě jiného letmo představuje jejich 

nejvýznamnější realizace a projekty včetně hotelu Thermal (42–46). Podrobněji osobnost a 

tvorbu Vladimíra Machonina popisuje článek Architekt Vladimír Machonin
7
 v časopise 

Umění od Lukáše Berana. 

O období 60. let dále existuje mnoho dílčích článků v architektonických a 

uměleckých periodikách a dnes už i mnoho dalších publikací rozebírajících tuto 

problematiku ze všech možných aspektů. Nejvýznamnějšími autory publikujícími práce 

zpracovávající  toto období jsou Rostislav Švácha, Petr Vorlík, Pavel Smeťák, Oldřich 

Ševčík, Ondřej Beneš, Lukáš Beran a mnoho dalších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 : Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.). Věra a Vladimír Machoninovi. 60'/70' (kat. výst.).  

Praha 2010. 

7
 Lukáš BERAN: Architekt Vladimír Machonin. In: Umění LII. 2004, 271–277. 
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3 Historický kontext 

3.1 Lokalita před hotelem Thermal a jeho výstavba 

Lokalita, v níž dnes stojí rozměrná budova hotelu Thermal, má dlouhou historii sahající 

až k založení města. Je to ten typ místa, jenž je nositelem významných kvalit díky různým 

funkcím, důležitým pro jeho rozvoj. Už samotná asanace tohoto území v 60. letech je od 

počátku intenzivně diskutována a bylo by to zřejmě do dnes velké téma, i pokud by zde 

nevznikla stavba dnešního charakteru.  Připadá mi proto nadmíru důležité u posuzování 

takto citlivého tématu mít možnost zhodnotit vývoj lokality před tím, než zde vznikla 

stavba Thermalu tak, jak ji známe dnes. Jenom potom můžeme být schopní udělat si 

představu, do jaké míry nová stavba navazuje či nenavazuje na historickou funkci místa a 

zdali dokáže poskytnou svému prostředí minimálně stejné kvality nebo dokonce přidat 

nějaké nové. 

Bývalá třída I.P. Pavlova, 
8
 jež leží na severu vnitřního lázeňského centra, je od 

počátku důležitým dopravním uzlem. Od dob založení tudy po několik století probíhala 

silnice z města do Chebu. Za dob rozkvětu cestovního ruchu po ní jezdily povozy a 

dostavníky s návštěvníky až k městské bráně, která stála přibližně proti dnešní Mlýnské 

kolonádě.   

 Říčka Teplá od středověku navíc disponovala brodem, který vždy bývá zásadním 

strategickým bodem. Tento stav zachycuje ještě první vojenské mapování (1764–1768, 

1780- 1783) spolu se serpentinou stoupající do kopců na východě. 
9
 

Původní brod, zhruba v poloviční vzdálenosti mezi historickým centrem Karlových 

Varů a soutokem, ani později úplně nezanikl a jeho funkce se přenesla do podoby mostu. 

Nejdříve dřevěného, který se později proměnil v kamenný mostek stojící nad jedním 

obloukem (1829–30) a přizpůsoboval svou podobu až do dnešní formy. Nedaleko brodu 

utvářela vertikální dominantu krajiny vysoká skála, na jejímž místě se dnes nachází 

historizující budova Hlavní pošty. 
10

  

                                                 
8
 Původní ulice se táhla těsně podél říčky Teplé v místech, kde se dnes nachází úsek nábřeží Jana 

Palacha. Dnešní I. P. Pavlova se vine o blok dále, z pohledu od řeky schovaná za Thermalem.  

9
 VORLÍK  2014a, 4. 

10
 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dokument o historii 

Thermalu. 
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Během 19. století pozvolna docházelo ke zhušťování zástavby, jak dokládá druhé a 

třetí vojenské mapování dokumentující vývoj od aglomerace několika domů po řadovou 

zástavbu při Teplé. 
11

 Expanze probíhala souběžně v několika směrech, z velké části mimo 

vnitřní území města, vně městských bran. Již v polovině 19. století se jedna z částí 

rozvíjejícího se města začala spojovat s přilehlou obcí Tuhnice.
12

 Další větev zástavby se 

šířila nejprve podél Pražské a Hornoslavkovské silnice, přes Starou a Novou Louku, 

směrem k dnešnímu Grandhotelu Pupp. Když toto území bylo plně zastavěno, rozšiřovala 

se zástavba podél Teplé směrem k Ohři.
13

  

Hlavními podněty pro rozvoj v lokalitě dnešního Thermalu byly v druhé polovině 

19. Století hlavně průmyslová revoluce, která vyvolala potřebu alternativního městského 

centra
14

 a rozkvět turismu a lázeňství, vedoucí k nutnosti propojit historické centrum 

s novou intenzivní městskou výstavbou při Ohři. Díky tomuto překotnému dění začaly 

pozemky v Chebské ulici získávat na hodnotě. Linie domů podél Teplé se zpevnila a 

v parteru vznikaly cenné obchodní plochy 
15

  (  obchůdky s lahůdkami, ovocem, prádlem, 

konfekcí, svatební výbavou, papírnictvím, drogerií a službami jako holič, kadeřník a 

později celnice se směnárnou). Později se přidala i drobná výroba (např. ve dvorním traktu 

jednoho z domů pan Eberhardt vyráběl ústní vodu) a časem i několik významných 

lázeňských domů, které začaly přijímat první hosty a na důkaz své příslušnosti 

k lázeňskému centru si dávaly tradiční názvy jako „Kurfiřt“, „Wieder-sehen“, „Lincoln“, 

„Preussiche Krone“, „Englischer Gruss“, „Egeria“, „Odessa“, „Vilem Tell“, „Diamant“, „ 

Plauen“, „Comenius“, Englishe Crone“ a „Alice“. 
16

  

 Petr Vorlík uvádí, že od konce 19. století do druhé světové války rozvoj regionu 

stále pokračoval, a ten se díky své exkluzivitě stal cílem zámožných investorů a 

ambiciózních architektů. Přes tento zájem však množství domů řadové zástavby v Chebské 

ulici nijak nevybočovalo z běžné dobové produkce a bylo pro ně typické spíše klasicizující 

                                                 
11

 VORLÍK  2014a, 4. 

12
 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dokument o historii 

Thermalu. 

13
  Ibidem 

14
 Lokalita při řece Ohři byla vhodná pro rozvoj průmyslu, zvláště díky rovinatějšímu terénu a 

dostatku čisté vody. 

15
 VORLÍK 2014a, 4. 

16
Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dokument o historii 

Thermalu. 
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až přísně strohé pojetí zdobných prvků. Ve výběru jednotlivých komponent převažovaly 

neorenesance a neobaroko, secese a raná moderna, přičemž vše bylo poněkud 

poznamenáno blízkostí německého prostředí.
17

 Z dobových fotografií nalezených v archivu 

lze soudit, že se většinou jednalo o dvou až třípatrové budovy se sedlovou střechou, která 

byla  členěna vikýři, a obchodem nebo provozním zázemím v parteru. Uliční průčelí byla 

často dělena výraznou průběžnou a korunní římsou. Zdobnost se projevovala výrazněji v 

okolí oken (jednoduše zdobené ostění nebo stroze pojatá trojúhelná či segmentová 

suprafenestra) či formou bosáže.
18

 Vorlík dodává, že blok domů tak vynikal spíše jako 

celek, než mimořádnými kvalitami jednotlivých staveb. 
19

 [1] 

Většina výrazných staveb, které svou kvalitou převýšily okolní zástavbu, vznikla 

v druhé polovině 19. století. Nedaleko mostu byla lokalizována  mohutná budova 

Německého gymnázia (později Gymnázia J.A. Komenského) – „ (…) osvícensky přísná a 

ušlechtilá neorenesanční hmota (…)“ 
20

 na půdorysu velkého U otevírajícího se směrem do 

Mattoniho zahrady. 

V sousedství gymnázia vznikla vila Heinricha Mattoniho na poměrně rozlehlém 

pozemku obehnaném zdí.  Při vstupu brankou stála drobná stavba s nápisem Heinrick 

Mattoni, Giesshübler sauerbrunn. 
21

  O Mattonihoffu není k nalezení množství informací, 

ale existuje zmínka, že zde roku 1910 Mottoni zemřel.
22

 Lze tedy předpokládat i 

z dochovaných vizualizací, že stavba vznikla ke konci 19. století. Jednalo se o patrovou 

budovu v historizujícím slohu s výrazným předsazeným věžovým rizalitem, zdobenou 

barokizujícími a pseudorománskými prvky.
23

 [2]  V městském archivu stavebního úřadu 

složka o historii budovy zcela chybí, a tak o její podobě lze soudit jen z dochovaných 

fotografií a malovaného obrazu, jež se nachází v dnešním Bechers baru (Grandhotel Pupp). 

Naproti  pozemku, na druhé straně Chebské ulice,   stála stáčírna minerálních vod, nízká 

podlouhlá budova členěná dvěma výraznými rizality.
24

  

                                                 
17

 VORLÍK 2014a, 4. 

18
 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dobová fotografie. 

19
 VORLÍK 2014a, 4. 

20
 Ibidem 

21
 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dobová fotografie. 

22
 http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/na-vylet-do-kyselky-mattoni-uz-neni-100-let-od-

umrti, vyhledáno 11.8.2015. 

23
 DRUMM 1909, 37. 

24
 Ibidem, 38. 

http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/na-vylet-do-kyselky-mattoni-uz-neni-100-let-od-umrti
http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/na-vylet-do-kyselky-mattoni-uz-neni-100-let-od-umrti
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Na Mattoniho panství, ve směru proudu řeky Teplé, navazovala řada dalších domů 

formujících Chebskou ulici. Byla započatá neorenesančním hotelem Pošta a zakončená 

secesním hotelem Alice. Zároveň se jedná o dvě stavby, jež z celkového počtu asi 13–ti 

uličních průčelí měly nejvíce slohotvorný charakter. Hotel Pošta („POST“) čp. 673 [3]   

byl otevřen dne 1. května 1892 karlovarským poštmistrem  Fouskem, který nově postavený 

hotel hned 1. září  pronajal nájemci Zeinar & Wacker.
25

 Již od počátku se jednalo o 

lázeňský dům s veškerým dobovým komfortem a nejnovějším vybavením, jako bylo 

centrální topení, výtah, elektrické osvětlení a velká restaurace se zahrádkou, vinárnou a 

pivnicí.
26

 Stejně jako u Mattonihoffu chybí dokumentace ve stavebním archivu, přesto se 

dochovalo množství fotografií a pohlednic. Hotel Alice čp. 523 byl postaven později, na 

počátku 20. století. Plány vypracovával nejdříve Stadbaumaister Josef Waldert (návrhy 

pocházejí z roku 1906) a stavbu později převzal architekt Friedrich Seitz, jež roku 1903 

navrhl i opodál stojící budovu Hlavní pošty. 
27

 

Dle dobových pohlednic mohly být cenné obzvlášť secesní interiéry výše zmíněných 

budov. Například hotel Pošta zřejmě disponoval rozměrným jídelním sálem s vysokými 

štukovými stropy a jinou secesní výzdobou. Vinárna byla klenutá plackovou klenbou na 

historizujících sloupech. V místnosti byla okna s lunetovými záklenky a některé části stěn 

byly doplněny masivními ozdobnými římsami s bustami. [4] Další secesní interiéry se 

kolem 19. století prokazatelně nacházely v hotelu Lincoln, v té době čp. 833/20. Hotel 

Lincoln  disponoval velkými jídelními sály, a podobně jako u  hotelu Pošta se jednalo o  

zhruba obdélnou místnost s vysokým stropem zdobeným štukem. V ose stropu bylo 

zavěšeno několik secesních lustrů. Štuk byl umístěn hlavně kolem jejich ukotvení, po 

obvodu a v rozích. Stěny byly vyplněny vpadlými poli, lisenovými rámci a zrcadly. 

Některé stěny byly částečně zakryty dekorativními závěsy. V stěna v dolní části místnosti 

byla kryta blíže nespecifikovatelnou formou obložení s vpadlými poli. Po obvodu místnosti 

byly rozestavěny jídelní stoly, případně jiné kusy historizujícího nábytku. Ve vnitrobloku 

bylo opět vestavěno zahradní posezení obklopené budovami a minimálně ze dvou stran 

prolomeného lodžií, není ale zaklenuto obloukem, nýbrž přímým záklenkem.
28

 

                                                 
25

  Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), různé dokumenty.  

26
  DRUMM 1909, 42. 

27
  Magistrát města Karlovy Vary (archiv stavebního odboru), složka domu čp. 523. 

28
  Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Ladislava Jáchymovského), dobové pohlednice. 
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Zhušťování zástavby, prestiž lokality a z ní vyplívající exkluzivita prostředí vyvolaly 

už na přelomu století potřebu prvních dílčích zásahů a přestaveb. Vznikl hlavní celní úřad 

a lékárna na Bezručově náměstí a jedno z prvních parkovišť.
29

 Nedaleko Mattoniho 

Stáčírny minerálních vod stála Hasičská zbrojnice a garáž pro pohřební vůz, vše bylo 

zbořeno spolu se stáčírnou již ve 20. a 30. letech 20. století. 
30

 

Podle projektu známého karlovarského stavitele Heinricha Johanna Viethe měl 

vzniknout na místě zbořeného Zasilatelství minerálních vod gigantický hotelový komplex, 

velikostí srovnatelný s grandhotelem Pupp. Hmotově předimenzovaná a v průčelí 

nevýrazná modernistická stavba nikdy postavena nebyla a prostor byl uvolněn pro krajinné 

úpravy, jež nakonec spočívaly hlavně v provzdušňování a zpřístupňování veřejného 

prostoru prostřednictvím nově vzniklého parku. 
31

 Podlouhlý pozemek byl tvořen travnatou 

plochou členěnou několika místy určenými k odpočinku a oddělen od koryta řeky řadou 

vysokých topolů. Zhruba v polovině jeho délky byl lokalizován válečný památník od 

významného místního umělce Hugo Uhera.
32

 Podle návrhu architektů Schwartzera a 

Rheinhardta z Mostu měl zase vzniknout Lázeňský hotel, jež by svou rozlohou zaplnil 

podstatnou část dnešních Dvořákových sadů.
 33

 

K dalšímu pokusu zřídit do lukrativní lázeňské části města mezinárodní hotel došlo 

roku 1928, kdy návrh vyhotovili přední představitelé české meziválečné avantgardy Karel 

Honzík a Josef Havlíček. 
34

  V letech 1934- 35 byla na hranici Mattoniho pozemku 

vystavěna budova Mototechny. Jednalo se o jednopatrovou budovu s řadou výloh v 

parteru, která původně sloužila jako lázeňské obchodní středisko a až po druhé světové 

válce se objekt změnil na prodejnu automobilů.
35

 Rytmické průčelí založené na 

funkcionalistické jednoduchosti, neslo prvky tvarované v duchu art-deco a bylo  završeno 

plochými štíty a kupolí nad hlavním vjezdem. 
36

 

                                                 
29

 VORLÍK  2014a, 4. 

30
 Ústní sdělení Libora Humla. 

31
 VORLÍK:  2014a, 4. 

32
 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Ladislava Jáchymovského), dobové fotografie. 

33
 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Ladislava Jáchymovského), různé dokumenty. 

34
 VORLÍK 2014a, 4. 

35
 http://karlovarsky.denik.z/zpravy_region/kv-vystavba-thermalu-tricet-domu-20100201.html, 

vyhledáno 17. 12. 2014. 

36
  VORLÍK  2014a, 4. 

http://karlovarsky.denik.z/zpravy_region/kv-vystavba-thermalu-tricet-domu-20100201.html
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Již kolem roku 1940, kdy byla ulice Chebská přejmenovaná na Hermann Göering 

 Straße, má zástavba lehce odlišný charakter. Tři nebo čtyři z celkového počtu zhruba 

třinácti objektů byly nahrazeny vyššími a zdobnějšími budovami. V pozdější době se 

zřejmě rozrůstala hlavně zástavba za uliční řadou domů, kde bylo původně jenom několik 

solitérních vil. Vnikaly zde spíše užitkové a obytné stavby různých velikostí a tvarů, které 

se organicky rozrůstaly. Přibývající výstavba vznikala v závislosti na aktuálních potřebách 

obyvatel, bez výrazně zdobných nebo slohotvorných znaků. 
37

 V areálu v letech 1943–45 

vznikl protiletecký kryt, jenž se dnes nachází pod bazénem Thermalu. Byl budován zhruba 

pro 2800 osob, ale kvůli předčasnému konci války nebyl nikdy dokončen. V 70. letech byl 

kryt upravován pro případ příchodu 3. světové války a zasedal zde krizový štáb okresu. 

V současnosti jej spravuje PČR.
38

       

 Jak ve svých materiálech uvádí Vladislav Jáchymovský, po druhé světové válce areál 

úplně ztratil velkoměstský charakter a vznikl zde bytový okrsek poklidného charakteru 

s občanskou vybaveností, který se vklínil do živoucího lázeňského centra. Kromě zřízení 

veřejné administrativy zde bydlelo zhruba 350 obyvatel.
39

  

 Z nedostatečné dokumentace je těžké přesně určit, do jaké míry byly budovy 

v poválečném období zachovány. Petr Vorlík uvádí, že základní hmotová skladba částečně 

i s autentickými stavebními detaily na fasádě se uchovala, ale se značně zanedbanou 

dlouhodobou údržbou a nevyhovujícími hygienickými standardy.
40

  Není zřejmé, do jaké 

míry byly zachovány původní secesní interiéry, které lze poznat zřejmě jen v jejich podobě 

z konce 19. stol. zachycené na dobových pohlednicích. 

V roce 1961 Krajský projektový ústav Karlovy Vary vypracoval vyhodnocení stavu 

budov v místě plánované výstavby a zejména náklady na demolice přibližně 30 domů, 

náhradou bytového fondu a dislokace obchodů a služeb. Z hodnocení vyplynulo, že 

asanace a výstavba v daném místě je realizovatelná. 
41

 

Dle Vyjádření Krajského investorského útvaru v Plzni z 5. října 1966 měla mít 

demolice v areálu  I.P. Pavlova 2 etapy ( I. Etapa 2 části a II. Etapa 3 části).  Žádost o 

schválení demolice a dokumentace demoličních prací objektů pro uvolnění staveniště 

výstavby Mezinárodního hotelu a festivalového kina Karlovy Vary byla předložena  

                                                 
37

 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Ladislava Jáchymovského), různé dokumenty. 

38
 Ústní sdělení Libora Humla.  

39
 Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Ladislava Jáchymovského), různé dokumenty. 

40
 VORLÍK  2014a, 5. 

41
 Ibidem 
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Odboru výstavby měst, a ten ji po provedeném místním šetření podle  zákonu o stavebním 

řádu (§8 zák. č. 87/1958 Sb.)  schválil.
42

 

Demoliční práce začaly kolem roku 1967, [5] stejně jako byl proveden předběžný 

výzkum, který odhalil hned na počátku komplikace. Na budoucím staveništi byla objevena 

minerální voda, ne sice karlovarského typu, ale podle platných norem přece kvalifikovaná 

jako voda minerální. Bylo proto nutné vyvrtat ve stavební jámě množství vrtů, které byly 

napojené na odsávací mechanismy.
43

 Na staveništi bylo 52 vrtaných studní, které byly 

vzájemně propojeny a ústily do sběrných studní. Za tohoto procesu bylo denně do řeky 

odčerpáno 150 000 litrů vody.
44

 Pomocí vrtů byla udržována hladina podzemní vody na 

takové výši, aby nedocházelo k zaplavování stavební jámy. Doba čerpání je vždy závislá 

na rozsahu stavby a na jejím tempu. V případě hotelu Thermal trvala stavba každého 

objektu několik měsíců, a tak vzniklo riziko, že by odčerpávání mohlo narušit celou síť 

termálních karlovarských pramenů, tím spíše, že nejbližší Sadový pramen je vzdálen jen 

200 metrů. 
45

 První dva měsíce po zahájení čerpání byly denně sledovány všechny sondy a 

bezproblémovým průběhem tohoto zákroku byl podmíněn celý začátek stavby. Stále 

probíhala měření a odběry vzorků, později vše kontrolovala každý druhý týden inspekce. 

Teprve po delší době bylo možné konstatovat, že bezprostřední nebezpečí minulo a bylo 

možné zmírnit všechna omezení, přesto přísná kontrola trvala i nadále.
 46

 

Břetislav Vylita ve svém článku objasňuje zdroj problému tím, že prameny vyvěrají 

na jedné zřídelní linii a probíhají směrem od vřídla k sadovému prameni. Jsou vedeny 

soustavou zlomů a puklin v karlovarské žule, která tvoří údolí řeky. Těsně za Sadovovým 

pramenem vzniká oběh vod a zřídelní linie je  zde rozrušena  významnou tektonickou 

poruchou, která probíhá i přes pozemek Thermalu.
 47

  

Díky těmto okolnostem stavba Thermalu získala zpoždění asi jeden a půl měsíce 

proti harmonogramu. Teprve v březnu 1968 bylo vyjasněno povolení ministerstva 

zdravotnictví a inspektorátu lázní o možnosti snížení hladiny spodní vody.
48

 

                                                 
42

  Magistrát města Karlovy Vary (archiv stavebního odboru),  demolice Ůvalská, I. Etapa II. část – 

jednostupňová dokumentace, KIÚ Plzeň, 7/1966. 

43
  Thermal definitivní. Karlovarský lázeňský časopis X., 1967,  3. 

44
 Stráž míru XXII, úterý 28. Května 1968. 

45
 VYLITA 1969, 14. 

46
 Ibidem 

47
 Ibidem 

48
 Stráž míru XXII, úterý 28. Května 1968. 
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Vlastní stavební práce byly zahájeny 3. ledna 1968, kdy začalo být upravováno 

staveniště tvořené tzv. svážným územím, nestabilními břehy a půdou, spočívající na 

hluboce zvětralé podložní žule. Na základě těchto komplikací byla budova  založena na 

základové desce  pod hladinou ustálené spodní vody, kde se navíc vyskytuje silně agresivní 

CO2. 
49

  Po dobu betonáže základů a montáže tří podlaží ocelových konstrukcí, včetně 

betonových podlah, bylo nutno čerpat vodu, aby se vyrovnal vztlak v základové spáře. 
50

 

Složité geologické poměry a postupy při odvodňování staveniště si vyžádaly spolupráci 

předního čs. odborníka profesora Myslivce z ČSAV.  
51

 

První etapa výstavby běžela již v květnu 1971 
52

, kdy byl montován základní nosný 

skelet jádra, zahrnující podnož a věž. V zimě byla fasáda uzavřena v horní části  

deternálním sklem, ale do spodních pater byly skleněné desky zasazeny až později, aby 

nedošlo k jejich poškození během dalších prací.
53

 Kompletace skeletových koster sálových 

objemů započala v únoru 1971 .
54

  Konstrukce většího válce byla v lednu 1972 již z části 

pokryta panelovými deskami a v protilehlém svahu probíhala v té samé době také stavba 

 areálu sanatoria. Kostra z ocelového skeletu vážila po smontování 6 milionů tun a materiál 

byl dovezen 400 vagony. Poté na ní byl dokončen plášť ze skla a  tenkostěnných 

betonových panelů s tryskaným povrchem, 
55

 pocházejí z Otovické  panelárny. Pro tyto 

prefabrikáty byl použit specifický typ výroby, jež byl považován v dané době v rámci 

Československé Republiky za jedinečný. Tato výrobna zásobovala svými produkty celý 

karlovarský kraj, který je hojně využíval ke stavbě mnohých sídlišť.
56

  

Do druhé etapy patří převážně stavba garáží ( od 1969) a Sanatoria s příslušenstvím 

a bazénem, jež  jsou umístěny na silně svažitém terénu  s problematickou strukturou. Četné 

zlomy způsobují rychlé střídání nánosů a tím uložení méně únosné zeminy pod skalní 

                                                 
49

  Lázeňský dům a kulturně společenské centrum THERMAL. Pozemní stavby n.p.  Karlovy Vary 

1976,4. 

50
 Ibidem, 5. 

51
 Ibidem 

52
 Stráž míru XIX, 12. Května 1971. 

53
  VYSKOČ 1972, 14-15. 

54
  Stráž míru VII, úterý 16. Února 1971. 

55
  Stráž míru III, úterý 25. Ledna  1972. 

56
  Stráž míru V, úterý 2. Února 1971.  
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vrstvou. Kavárna je založená na patkách a bazén, jehož základy se začaly bagrovat roku 

1971, na 80 vrtných pilotách sloužících k fixaci masivu.
57

  

Ještě v roce 1972 se vpravo od hotelu za zahradou se slunečníky nacházely zbytky 

starých objektů včetně bývalého hotelu Alice, který později definitivně ustoupil výstavbě 

komunikace.
58

  V tomtéž roce byly také započaty vnitřní práce. Druhá etapa byla 

slavnostně předána v březnu 1976 za přítomnosti významných pohlavárů karlovarského 

regionu a již v létě bylo koupaliště v plném provozu.
59

 Až v roce  roce 1973 byla stavba 

Thermau zařazena mezi vládou sledované stavby. Průběh výstavby byl hodnocen měsíčně 

na kontrolních dnech a jednou čtvrtletně kontrolu prováděl místopředseda  vlády ČSSR. 

Dne 25.9.1975 uzavřely všechny zúčastněné organizace na počest XV. sjezdu KSČ 

sdružený socialistický závazek na dokončení lázeňského domu Thermal, kde se zavázaly  

ke splnění a překročení plánu v letech 1975–1977 a k zabezpečení takového postupu 

výstavby,  který umožní zkrácení vládního termínu  a dřívější postupné odevzdání. 

Třetí etapa na konci roku 1976 již spěla ke komplexnímu dokončení hotelu 

Thermal. 11. října byla uvedena do provozu kuchyně a jídelna pro pacienty v přízemí 

hlavní budovy. Tyto provozy sloužily dočasně jako stravovací středisko i pro pacienty  

z blízké lázeňské léčebny Orlík, aby byla možná rekonstrukce restaurace v lázních III, 

kterou navštěvovali dříve. První pacient překročil práh nové jídelny přesně v 7.30 hodin, 

tak jak bylo stanoveno harmonogramem. V úterý 12. října byla veřejnosti zpřístupněna 

vinárna s tancem v suterénu hlavní budovy. Bylo to středisko I. cenové kategorie a 

poskytovalo návštěvníkům ty nejlepší služby. V pátek 15. října v 11:00 hodin byla 

otevřena další restaurace s kavárnou II. cenové třídy v objektu bazénu.  Poskytovala 

posezení pro 90 lidí a nabízela jídla české kuchyně.
60

 Celý komplex byl  uveden do 

provozu a slavnostně otevřen  při zahájení sezóny  až v roce 1977. 

 

 

                                                 
57

  Stráž míru  XLIV, 4. Listopadu 1969. 

58
 VYSKOČ 1972, 15. 

59
  Stráž míru XIII, úterý 30. Března 1976. 

60
  Stráž míru X, říjen 1983. 
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3.2  Privatizace Thermalu  

První pokus o privatizaci lázeňského hotelu Thermal proběhl již v roce 1993. 

Na vlastnictví sanatoria byla vyhlášena veřejná soutěž Fondem národního majetku (FNM), 

kterou organizovala společnost Cimex v čele s Petrem Lukešem.  

Na první pohled nebyl zájem o sanatorium příliš velký. K datu 31.3.1993 bylo 

přihlášeno jen šest zájemců.
61

  Na prvním místě se umístil finančně nejatraktivnější projekt 

pražské firmy Jasmín, patřící  společnosti Loret Durant Etabless Simen. Jejím oficiálním 

představitelem byl podnikatel ing.  Ahmeda Ridy Moutayrek
62

, který tři roky pracoval 

v Thermalu jako zástupce libanonské cestovní kanceláře.
63

 Jasmín nabídl v soutěži 

o Thermal Fondu národního majetku částku 500 milionů korun, což byl téměř dvojnásobek 

vyhlašované sumy činící 270 milionů.
 64

 

Jasmín  privatizaci vyhrál, peníze ale nikdy nezaplatil. Již od počátku jednání se 

zřejmě objevovaly indicie, že kupec nemá peníze, a že se obchod nemusí úspěšně 

uskutečnit. Přesto tehdejší generální ředitel Thermalu Zdeněk Klingora připravil vše 

potřebné k předání, ale  Libanonský podnikatel termín stále posouval. Zpoždění obhajoval 

vznikem  různých problémů a pokračováním jednání mezi státem a Jasmínem podmiňoval 

neznámým dokumentem, který měl doložit existenci  40 000 marek určených pro platbu za 

hotel. I přes narůstající komplikace a nejasnosti jednání ohledně Thermalu neskončila. 

Celá kauza vyústila v soudní spor, řešený u krajského soudu v Plzni, kde byl Ridy 

Mountayrek odsouzen k pěti letům vězení za porušování privatizačních zákonů. 

 Na podzim roku 1994 si na sebe pan Moutayrek na karlovarském katastrálním 

úřadě nechal přepsat všechny stavební i pozemkové parcely týkající se Thermalu, ač za 

hotel nezaplatil. Zaplacení kupní ceny však není zákonem stanoveno jako podmínka pro 

povolení vkladu. Proces převedení tedy mohl proběhnout, protože oficiální podmínky 

vkladu byly splněny. 
65

  

V noci z 20. na 21. Července 1994 následovala další transakce, kdy bylo 

sanatorium i s okolními pozemky a dalšími budovami v Sadové ulici společností Jasmín 
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prodáno pražské společnosti Helvetia House za poloviční částku a opět bylo umožněno 

zanést změnu majitele do katastru.  

Dle některých údajů FNM od smlouvy s Jasmínem odstoupil ještě před druhým 

přepisem majitele na katastru, a proto mohl být kontrakt prohlášen za neplatný. Toto 

tvrzení podpořil i samotný Moutayrek při výslechu u soudu. Podpis na dokumentu patřil 

neznámé osobě, přestože Moutayrek byl jediným oprávněným jednatelem firmy 

kopetentním ztvrdit prodejní smlouvu. Při podepisování smluv ověřoval pravost podpisů 

notář pan dr. Mauer, který prohlásil za pravé všechny Moutayrekovy podpisy, jak u kupní 

smlouvy  mezi FNM a Jasmínem, tak u dodatku ke smlouvě mezi Jasmínem a Helvetia 

house.
 66

  

Smlouvu mezi Jasmínem a Helvetia house u jisté pražské právničky podepsali 

Dolejš a Krajči. Dolejš se prezentoval jako jeden z jednatelů firmy Jasmín a zřejmě měl 

dva občanské průkazy. Je možné, že se jednalo o imaginární postavu, která byla do kauzy 

uměle nastrčena. Podle jistých informací ztratil OP, kterým se později v této záležitosti 

prokazovaly další osoby. Druhým z údajných jednatelů firmy Jasmín byl pan Danda, který 

měl  údajně během transakce vystupovat jako doktor práv. Během procesu se však ukázalo, 

že zřejmě neměl ani maturitní zkoušku a byl pro podobné jednání jen zaučen. V 80. letech 

byl zřejmě vězněn a po propuštění za dva roky absolvoval právnickou fakultu a dostal nové 

doklady. Pravděpodobně šlo o prostředníka, který měl prodej Thermalu dotáhnout do 

konce. 
67

 

Po podepsání kupní smlouvy se jednání přesunulo do sídla H.H., kde měl být 

obchod dokončen a  připraven dodatek. Ve 21:00 přijel na pozvání pana Dandy notář 

Mauer, který měl ověřit příslušné podpisy a listiny. Dle svědectví ve tři hodiny ráno 

zastavilo u bytu Moutayreka auto, ze kterého vystoupilo několik mužů a představili se jako 

pracovníci firmy Interconex. Moutayreka donutili k cestě do sídla firmy, kde mělo dojít 

k několika výhružkám. Z některých nepotvrzených informací navíc vyplynulo, že 

Moutayrka na toaletách vydíral muž se zbraní.  Poté byl seznámen s dodatkem kupní 

smlouvy, která byla dle Moutayreka podepsaná a označená razítkem. Dodatek tedy 
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podepsal skutečný jednatel společnosti Jasmín ing. Mountayrek a znovu člen 

představenstva H.H. Krajči. 
68

 

Jasmín prodal Thermal za částku zhruba 25 – 30 milionu korun. Peníze byly 

v hotovosti ve dvou igelitových taškách a Moutayrek s nimi z místnosti odcházel před 

pátou hodinou ranní.  Ještě v noci když ze sídla H.H. odjížděl, odcestoval z bezpečnostních 

důvodu do Libanonu. 
69

 

 Po několikaletém vyšetřování privatizační aféry se v roce 1998 rozjela série 

soudních přelíčení, která mela najit Thermalu  právoplatného majitele. V těchto procesech 

byl Fond národního majetku zastupován právníkem JUDr. Karlem Trojanem, firmu Jasmín 

obhajoval Mgr. Pavel H.  a Helvetia House JUDr. Alexej Ivanov ( doprovázen Ludvíkem 

Krajčim, který vystupoval jako člen představenstva H.H.). První přelíčení muselo být 

odročeno z důvodu nepřítomnosti zástupce FNM, a proto se jednání odložilo až na pozdější 

datum. Hlavním cílem bylo určit vlastnictví Thermalu a potom melo být rozhodnuto o tom, 

kdo bude za nepovedenou privatizaci obžalován.  

 Celá kauza byla již od počátku plná nejasností. Ukázalo se, že Alexej 

Ivanov, který v případě Thermalu zastupoval firmu Helvetia House v jiných kauzách 

obhajuje i firmu Jasmín, a to ve věcech, které tzv. nejsou v kolizi obou firem.  

 Zástupce FNM pan Trojan napadl první smlouvu (FNM – Jasmín) 

a zpochybnil její platnost, protože u ní scházelo množství potřebných náležitostí. Smlouva 

například byla sepsána v němčině a při podpisu k ní nebyl přiložen český překlad, který byl 

proveden až dodatečně. Ze soudního jednání navíc vyplynulo, že nedošlo k fyzickému 

předání hotelu a nebyl vyhotoven ani soupis věcí. 

Přesto se zástupce Helvetia House domníval, že první smlouva by měla být platná 

a legitimizovat tak i validitu smlouvy mezi Jasmínem a Helvetia House, a že tato 

společnost má na hotel vlastnické právo. Smlouva mezi oběma obžalovanými (Jasmín – 

H.H.) byla uzavřena 20.7.1994 formou notářského zápisu. Argumentoval tím, že jednali 

s firmou Jasmín, protože tou dobou byla oficiálně v katastru zanesená jako právoplatný 

vlastník. Po čtyřech hodinách předsedkyně jednání odkládá, protože přítomní usoudili, že 
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pro lepší objasnění situace bude třeba předvést další svědky. 
70

 Po pěti měsících na konci 

června Obchodní soud v Praze rozhodl, že se vlastníkem nemovitosti stane znova Fond 

národního majetku, který získal Thermal i všechny přilehlé pozemkové parcely s dalšími 

několika budovami. Tímto úkonem přestal platit i zápis u karlovarského katastrálního 

úřadu, kde byla jako vlastník uvedena Helvetia Hause, která se proti rozsudku odvolala. 
71

 

 Po prvním neúspěšném pokusu o privatizaci projevila o Thermal zájem řada 

subjektů, jejichž počet zřejmě vystoupal až na 21 zájemců. Vlastní objekt Thermalu, 

stavební a pozemkové parcely byly v majetku FNM, zařízení měl však na starosti státní 

podnik Thermal, který byl zřízen ministerstvem zdravotnictví ČR, kde o privatizačních 

procesech nebyli příliš dobře informováni. Fond národního majetku spravoval sanatorium 

prostřednictvím společnosti Interhotel Bohemia F, která ho převedla na akciovou 

společnost a.s. Thermal-F  v roce 1999 a Fond byl jediným akcionářem.  Nebylo však 

jasné, proč nemůže vzniknout akciová spol. prostřednictvím samotného vedení hotelu. 

O kauzu se začal zajímat i karlovarský senátor Mgr. Vladimír Kulhánek. Jeho obavy 

z vytunelování vedly k rozhovoru s předsedou FNM ing. Michalem Hrubým. Dalším 

důvodem byl zřejmě nejasný vztah mezi vedením FNM a ředitelem Thermalu Zdeňkem 

Klingorou. FNM usiloval o Klingorovo  propuštění, které bylo založeno na výsledcích 

auditu i přes to, že hotel jinak prosperoval  navzdory komplikacím doprovázejícím 

nezdařenou privatizaci a docházelo dokonce k rekonstrukcím. Kulhánek 35 milionů 

scházejících v auditu označil za překlenovací peníze, které podnik každoročně potřebuje na 

rozjezd nové sezony. Klingora  určitou formu výpovědi obdržel, ukončení smlouvy 

o nájmu v podniku, kterou však nepodepsal. 
72

 

O další podobě další privatizace měla rozhodnout vláda 4. února 2004 na základě 

podkladů pocházejících ze dvou ministerstev. Ministerstvo financí vypracovalo variantu 

návrhu, ve kterém se počítalo s vypsáním  dvoukolového veřejného výběrového řízení, 

jehož hlavními kritérii měla být cena a dále výše investic a podnikatelský záměr.
73

 

Narozdíl od prvního privatizačního řízení se soutěže mohly účastnit jen hotelové  
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a lázeňské řetězce se zkušenostmi v oboru. Dalšími podmínkami bylo, že nový majitel 

bude muset garantovat každoroční konání IFF a pokračování lázeňského provozu.
74

 

Naproti tomu stál návrh Ministra kultury Pavla Dostála. Ten se obával, aby prodejem 

hotelu nebyla existence této mezinárodní události ohrožena. Dostál navrhoval převod akcií 

Thermalu, které držel FNM, na státní Fond pro podporu a rozvoj české kinematografie. 

Akcie měly být převedeny za cenu jedna koruna za kus a FNM by tak za Thermal získal 

494 korun. Nominální hodnota každé akcie se přitom pohybovala kolem jednoho milionu 

korun, takže tržní hodnota objektu by byla zhruba půl miliardy. Pokud by došlo k veřejné 

soutěži, měly být akcie prodány až poté, co bude dostatečně smluvně zajištěno další 

pořádání festivalu. 
75

 Obavy o trvání filmového festivalu vyjádřil i Jiří Bartoška. Prezident 

IFF upřednostňoval možnost převodu na ministerstvo kultury, které by ho pouze 

pronajímalo provozovateli, jelikož prodejem by padly všechny garance. 
76

 

Rozhodnutí bylo nakonec o tři měsíce odloženo. Důvodem přerušení byl fakt, že mimo 

původních variant privatizace se objevily další. Dle dostupných informací s alternativními 

návrhy vystoupili i jiní ministři, včetně tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky. 

Ten dostal právě tři měsíce na to, aby své plány rozpracoval a připravil na další jednání 

vlády.
77

  Mluvčí kabinetu vlády Anna Starková však uvedla, že: „Thermal potřebuje 

minimálně sto padesát milionu korun nutných investic, například na vybudování vlastního 

balneoprovozu. Osobně bychom si proto přáli, aby šel hotel do klasické privatizace a našel 

silného investora (...),“ kterým by státní instituce nemohla být. Tento postoj zastával 

i tehdejší ředitel Thermalu Petr Kopáček. Hotel může provádět investice pouze z vlastních 

zdrojů. Nemůže si brát úvěry, ani majetek zastavit.
78

 Nakonec jako formu odstátnění 

Thermálu vláda zvolila veřejnou privatizační soutěž, která byla oficiálně odstartována 9.6. 

2004. 

Celý proces byl silně medializován a sledován s velkým napětím, jelikož získání 

hotelového komplexu Thermal  by pro nového  majitele znamenalo klíč k tisícům turistů 
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z celého světa a  mezinárodnímu filmovému festivalu.
79

 Z tohoto důvodu se o vyhlášení 

nového tendru zajímalo velké množství subjektů. Již dříve projevilo zájem  11 

potenciálních zájemců a tento počet se vyšplhal až na 60.  

Mezi nimi servisní společnost karlovarského mezinárodního filmového festivalu herce 

Jiřího Bartošky,
80

 který si chtěl hotel pronajmou smlouvou o smlouvě budoucí kupní ,
81

 

ruští majitelé velkých karlovarských nemovitostí, velké hotelové řetězce, karlovarský kraj 

nebo město. 

Město Karlovy Vary se privatizačních snah v tomto tendru nejdříve vzdalo, ačkoliv se 

ho odstátnění Thermalu úzce dotýkalo díky balneologickému spojení mezi hotelem 

a Alžbětinými lázněmi (akciová společnost města), kde mnoho hostů absolvuje své 

procedury. Thermal je s městem svázán také skrze osudy svých zaměstnanců, převážně 

místních obyvatel.
82

  

Díky souboji mezi potenciálními zájemci, hlavně X a R a Orea hotels, se však město 

rozhodlo, že nebude tyto aktivity sledovat jen z povzdálí a  nakonec své stanovisko 

změnilo a  rozhodlo se Thermal ucházet. Tímto krokem chtělo město kromě jiného předejít 

potenciálním konfliktům s budoucím majitelem,
83

 a proto probíhala jednání mezi 

magistrátem a některými zájemci o privatizační soutěž. Město se prostřednictvím 

intenzivního jednání s vládou snažilo o zrušení nařízení z roku 2004 o výběrovém řízení 

Thermalu a nabízelo vyhlášení nového vládního nařízení na prodej hotelu městu. Dle 

primátora měla pro město hotel provozovat renomovaná hotelová společnost.
84

 Město 

o takovéto spolupráci jednalo například se skupinou kolem hotelu Hilton, řetězcem Orea 

hotels. Partner by se podílel na nákupu akcií a zaplatil by i nákladnou rekonstrukci, která 

se odhaduje na 300 až 500 milionů korun. Akcie by Orea hotels měly být zapůjčeny.
85

 

Karlovarský primátor Zdeněk Roubínek napsal dopis premiéru Vladimíru Špidlovi, kde 

vylíčil nejdůležitější důvody, proč by mělo město Thermal získat. 
86

  Sanatorium mělo dál 
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sloužit jako centrum pro pořádání festivalu a pro rozvoj kultury a společenských aktivit 

v regionálním, státním ale i mezinárodním měřítku. 

Ohledně výše ceny, kterou by město mělo za hotel zaplatit, zřejmě panovaly neshody. 

Karlovy Vary chtěly sanatorium nejprve získat bezúplatným převodem. Primátor Zdeněk 

Roubínek  předeslal, že město nemá tolik peněz, aby mohlo Thermal koupit za tržní 

hodnotu. Roubínek dále uvedl, že by však město bylo ochotno za hotel zaplatit nižší 

částku, která by však neměla přesáhnout 100 milionů korun a počítalo by s pozdějšími 

nutnými investicemi týkajícími se hlavně potřebné rekonstrukce a vybudování nového 

balneoprovozu. S touto možností sympatizoval i tehdejší generální ředitel Thermalu  Josef 

Neufus, který uvedl v Karlovarských novinách :“ Vím, že se město snaží hotel získat. 

A hotel by si takového majitele zasloužil. Je skvělé, že Karlovy Vary  jsou ochotny za 

hotel i zaplatit  a nesnaží se jej získat zdarma. Během několika měsíců by tak mohlo dojít 

k dohodě.“
87

 Město v určité fázi dokone přistoupilo na možnost koupit hotel za jeho účetní 

hodnotu, která činila asi 460 milionů korun. 
88

 Názory zastupitelů tak oscilovaly mezi 

značným množstvím možností, ale nikdy se nezastavily na konkrétním řešení, a tak i přes 

to, že se ještě v roce 2006 město aktivně snažilo se státem o koupi vyjednávat, již o rok 

později tento zájem značně ochladl. 
89

 

 Pozdější nutné investice by však pro Karlovy Vary znamenaly velkou zátěž, protože 

ve zmiňované době před sebou mělo výstavbu multifunkční haly za miliardu korun 

a rekonstrukci památkově chráněných lázní I za stovky milionů. 
90

  

 Ze všech potenciálních zájemců se do veřejné privatizační soutěže nakonec přihlásily 

jen dva subjekty. Česko – slovenská investiční skupina Penta a tuzemské uskupení Cimex 

(koncern podnikatele Petra Lukeše). Penta v čele s Markem Dospivou provozovala lázně 

v Jáchymově, a měla tak dostatečnou zkušenost v oboru.
91

 Hodnota jejího majetku se ve 

své době odhadovala na deset miliard korun a již dříve pomáhala zajišťovat investory pro 

festival, takže již měla vztahy s Jiřím Bartoškou. Cimex prostřednictvím skupiny Orea 

vládnul největší české hotelové síti.   Její představitelé již dříve oslovili vedení radnice a 

nabídli jednání o možné spolupráci společnosti a města. Hodnota společnosti se 

pohybovala kolem 5 miliard korun a v Karlových Varech již byla vlastníkem hotelů 
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Poštovní a Anglický dvůr a sanatoria Arnika. Obě skupiny chtěly do Thermalu výrazně 

investovat a udělat z něj špičkový čtyřhvězdičkový hotel.
92

  

Stejně jako zájemci z prvního kola, ani vedení těchto firem nebylo bezproblémové. Jak 

Dospiva, tak Lukeš (žijící v USA), byli ve své době podezříváni z páchání nezákonné 

činnosti. Lukeš byl obžalován a stíhán za poškozování věřitelů, které připravil o 4,5 

miliardy korun. Navíc nový ředitel Josef Neufus měl k firmě Orea blízký vztah. 
93

 

Privatizační soutěž byla ukončena na konci června 2005. Její podmínkou byla 

trojstranná smlouva mezi Thermalem-F, nadací filmového festivalu a společností Jiřího 

Bartošky Film Servis Festival. Ta měla zajistit, že i po privatizaci bude v objektu moci 

probíhat filmový festival, ten by totiž neměl u nového vlastníka garanci dalšího 

poskytování potřebných prostor. V této fázi jednání filmový festival, jako věcné břemeno 

pro privatizaci bylo dle rozhodnutí vlády nutné dodržet jen do roku 2011.  

Pokud by Thermal nemohl být později k dispozici a Karlovy Vary by si i přesto chtěly 

zachovat výsadu pořádat MFF, musely by se pro tuto příležitost najít nové vhodné 

prostory. Nejedná se jen o kinosály, ale také o reprezentativní zázemí. Dva až tři sály by 

přicházely v úvahu po rekonstrukci Národního domu. Zde by mohly vzniknout i prostory 

pro zahajovací a závěrečný slavnostní večer. Stejnou funkci by mohly přijmout i Lázně I, 

které byly v roce 2005 stále v majetku města. Další centrum s kinosály mělo vzniknout na 

parkovišti ve Varšavské ulici a v úvahu připadaly i další možnosti.
94

  

Soudní převedení sanatoria Thermal na FNM však první privatizační kauzu 

neukončilo. Na soudní spor mezi FNM a firmami Jasmín a Helvetia House navazovalo 

jednání mezi FNM a firmou X a R. Zmíněná firma, za níž stál zahraniční investor, žalovala 

FNM za povinnost uzavřít s ní smlouvu na akcie hotelu za částku 350 milionů korun.  

Když byla vyhlášena první veřejná privatizační soutěž , kterou zcela v intencích 

obchodního zákoníku vyhlásila firma Cimex, zvítězila společnost Jasmín a X a R se 

umístila na druhém místě.
95

 Majitelem firmy X a R byl Roman Rudolf, který dle některých 

informací prodal druhé místo v soutěži jiné firmě. 
96

 Toto tvrzení však zůstalo  

nepotvrzené. S vítězem Fond uzavřel kupní smlouvu, vybraná firma však nikdy nabízenou 
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částku 500 milionů nezaplatila, a proto měl FNM možnost od smlouvy odstoupit. Dle 

podmínek výběrového řízení měla firma X a R na Thermal právo ve chvíli, kdy vítěz 

s Fondem neuzavře smlouvu, nebo nezaplatí. V takovém případě nastupuje jako kupec 

právě společnost, která je další v pořadí. X a R požadovala, aby FNM prokázal, že od 

smlouvy s neplatícím jasmínem odstoupil a že je skutečně vlastníkem objektu. Na základě 

tohto požadavku Fond přerušil jednání s firmou X a R až do roku 2001, kdy se situace 

s Jasmínem zcela vyřešila. Tento spor trval dlouho, ale jeho výsledkem  bylo rozhodnutí, 

že FNM skutečně znova vlastní veškeré akcie Thermalu.  

Když tedy spor s Jasmínem a Helvetia House přestal blokovat původní privatizaci, 

vznesla firma X a R na FNM dvě žaloby. První, která požadovala prodej hotelu dle 

původních podmínek řízení. Druhá požadovala náhradu škody v případě, že  by Fond 

odmítl Thermal prodat, protože se X a R účastnila celého výběrového řízení, což bylo 

spojeno se značnými náklady. Fond žádost X a R odmítl s tvrzením, že není tehdejší 

veřejnou soutěží vázán 
97

 a vláda již v předstihu vydala usnesení o vyhlášení dalšího 

(druhého) výběrového řízení v roce 2004 a o rok později byla uzavřena očekávaná dohoda 

s Jiřím Bartoškou. Z důvodu pokračování soudního sporu byla i tato privatizace odložena, 

přestože se již dlouho mluvilo o potřebě financování silným investorem a záležitost 

s Thermalem si mezi sebou předávalo ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo financí, 

které oficiálně přejalo agendu Thermalu od 1.1. 2006 po zrušení Fondu národního majetku. 

98
  

První soudní přelíčení se konalo u Okresního soudu v Karlových Varech, kde X a R 

vyhrála, ale Krajský soud  Plzni  rozsudek  změnil v neprospěch soukromé společnosti.
99

 

Poté se čekalo, až ministerstvo financí přebere agendu po FNM, aby mohl spor 

pokračovat.
100

  Také městský soud v Praze rozhodl, že požadavky společnosti X a R jsou 

neoprávněné a X a R se proti rozsudku odvolala k Nejvyššímu soudu a podala stížnost i 

k ústavnímu soudu, ale nikde neuspěla. 

 Stát nabídku soukromé firmy neakceptoval, třebaže oficiálně nezrušil původní 

privatizační soutěž. Přesto však je plně v kompetenci státu, jako vlastníka, jak se rozhodne 
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svůj majetek prodat. 
101

 To potvrdil i vrchní soud v únoru 2007, když také rozhodl, že 

pravda je na straně státu. 
102

 

Městský soud v Praze už v červenci roku 2005 vydal předběžně opatření, že stát nesmí 

s akciemi Thermalu nakládat, a to až do doby vyřešení sporu s firmou X a R. Tehdejší 

Fond národního majetku se proti tomu odvolal, ale vrchní soud usnesení potvrdil. 
103

 

V současné době je hotel Thermal nadále státním majetkem, ale ministerstvo financí 

uvedlo, že tuto společnost neplánuje nadále držet. Stále však probíhají soudní spory 

s firmou X a R, a tak nelze předpokládat, jaké budou další kroky.
104

 Žalobce dříve 

zastupoval advokát Tomáš Ficner, který byl  v červenci 2014 dosazen do nového 

tříčlenného představenstva Thermalu – F ministrem financí Andrejem Babišem. Na dotaz, 

zda u pana Ficnera nedochází v těchto dvou pozicích ke střetu zájmu odpověděl, že pro 

společnost X a R již nepracuje, a proto ke střetu nedochází. Advokátní kancelář Ficner 

a Partners má však sídlo na stejné karlovarské adrese, jako společnost X a R. 
105

 

 Pan Babiš vyměnil celé vedení Thermalu jen pár hodin po konci IFF.
106

 Z vedení byl 

odvolán generální ředitel Josef Pavel, bývalý starosta Karlových Varů a hejtman 

Karlovarského kraje. 
107

Tato razantní změna byla uskutečněna i přes to, že předchozí 

vedení Thermalu zřejmě hospodařilo dobře. Novým ředitelem byl jmenován Daniel 

Křováček, který byl za své dřívější aktivity hodnocen spíše negativně. 
108

 Objevily se 
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názory, že pan Babiš dosadil Křováčka obecně prezentovaného spíše jako neúspěšného 

manažera záměrně, aby se snížila tržní cena sanatoria.
109

 

O kompletní výměně státní firmy Thermal – F,a.s., která hotel provozuje, rozhodlo 

ministerstvo financí již 27. Června, tedy před konáním IFF. Pan Babiš odvolal pětičlenné 

představenstvo  a osmičlennou dozorčí radu, které nahradilo  nové tříčlenné představenstvo 

a tříčlenná dozorčí rada. Dle oficiálního prohlášení MF ke změně ve vedení došlo 

z několika důvodů. Jedním z nich byla změna zákona o obchodních společnostech, díky 

kterému se musely změnit stanovy firmy a snížil se počet členů orgánů spol. vlastněných 

státem. V reakci na tuto akci se zvedla vlna kritiky mířící hlavně na domnělé privatizační 

praktiky ministra financí Andreje Babiše. Předseda ODS Petr Fiala se domnívá, že pan 

Babiš obměnil členy dozorčích rad ve státních podnicích za zády koaličních partnerů 

i premiéra. Na tyto vysoké posty prý dosazuje lidi, z nichž má spousta vazby na Babišovo 

podnikání , ale na veřejnosti je prezentuje jako odborníky. Tyto praktiky jsou nazývány 

„tichá privatizace“ a jejich poslední ukázkou má být právě nové vedení Thermalu, kam 

zasedli na nejvyšší posty také členové hnutí ANO.
110

 

Daniel Křováček hotel řídil pouhý týden a po kritice hoteliérů i zaměstnanců týkající se 

hlavně jeho managerských schopností byl řízením dočasně pověřen Rudolf Mašata. 

 Po sérii jmenování  a odvolávání ředitelů bylo vyhlášeno oficiální  výběrové řízení, 

kam se přihlásilo 17 uchazečů. Byl vybrán Klaus J. Pilz, který by měl být uveden do 

funkce na začátku ledna roku 2015. Pan Pilz sbíral hoteliérské zkušenosti po celém světě 

a je držitelem významných ocenění. Zastával manažerské posty například ve vídeňském 

hotelu Penta
111

, či v pražských hotelech Grand Hotel Bohemia nebo Internacional.
112
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4 Výtvarný a architektonický kontext 

4.1 Struktura 60. let 

4.1.1 Stavoprojekt a jeho deriváty 

Stavoprojekt a jeho struktura a vývoj jako téma v mnohých publikacích o 60. letech 

nedominuje, přitom jeho fungování a ideologie jsou základním kamenem toho, jak po roce 

1948 architektura v našich zemích vypadala. Pokud se chceme dopátrat počátků fungování 

Stavoprojektu, musíme se navrátit až do modernistické minulosti, konkrétně do prostředí 

Baťova Zlína. O funkci Zlína, jako zdroje avantgardních myšlenek přenesených do 

pozdějšího Stavoprojektu, pojednává ve své nové knize ( u nás vydáno v překladu v roce 

2015) Kimberly Elman Zarecorová.  

Zlín měl dlouhou historii inovativních a kvalitních návrhů od modernistických 

architektů, jež sem hlavně ve 20. a 30. letech zvala rodina  Baťů,
113

 za účelem vybudování 

obuvnického města. V obdobných střediscích v New Yorku Baťu uchvátily železobetonové 

stavby, a proto se rozhodl některé tyto principy přenést do Zlína.
114

 

Neméně důležitým příspěvkem pro poválečný vývoj československé architektury 

byl Baťův obchodní model tzv. „Baťova soustava řízení“, jež byl založen na znalosti 

americké výroby. Jednalo se o napodobení tržního prostředí v rámci jedné korporace. V  

jednom podniku působily stovky autonomních oddělení, jež od sebe navzájem nakupovaly 

materiály a služby za konkurenční ceny a vyhlašovaly výběrová řízení i pro firmy zvenčí. 

Jednou z důležitých částí systému bylo i Stavební oddělení, které bylo v poválečné době 

vedeno významným funkcionalistickým architektem Jiřím Voženílkem (1946 – 48),
115

 

který byl po únorovém převratu povolán vedením strany na post ředitele Stavoprojektu a 

ředitelem Československých stavebních závodů se stal Karel Janů.
116

 Voženílek, byl do 

této funkce dosazen právě díky osobním zkušenostem s Baťovo metodami,  které měl 
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v upravené formě převést do struktury Stavoprojektu. Voženílek vytvořil model, který 

fungoval jako systém státem kontrolovaných architektonických a projekčních kanceláří. 

Zásadní součástí projektu byly již od počátku základní parametry typizace, standardizace a 

industrializace, které byly stanoveny již v letech 1948–50, aby mohl začít fungovat 

socialistický projekční sektor, který se poté více než 40 let nezměnil.
117

 V hlavních 

krajských centrech bylo vytvořeno 13 architektonických ateliérů a 13 obdobných ateliérů 

stavebního inženýrství.
118

 Stavoprojekt měl být schopen spojovat ideály režimu 

s každodenní prací v architektonickém ateliéru, což se ukázalo jako těžko splnitelné.
119

 

Těsně po převratu však mnozí architekti vnímali vytvoření státních ateliérů jako 

naplnění programu meziválečné avantgardy, hlavně ruských konstruktivistů, SSA (v ČR), 

Bauhausu a CIAM o novém společenském poslání architektury, a tuto změnu zpočátku 

vítali.
120

 Přechod ke státem organizovanému systému se však nakonec ukázal jako 

komplikovaný a pro většinu zúčastněných byl zklamáním. Navíc se mnozí tvůrci od 

počátku obávali, že získají statut projektantů a jejich činnost nebude vnímána jako 

výtvarná.
121

 Tyto obavy se brzy ukázaly jako oprávněné, protože tvůrčí ambice většiny 

architektů byly skutečně silně podvázány množstvím ekonomických a ideologických 

omezení. Jak ve svých vzpomínkách uvádí Miroslav Masák, projektantům byly úkoly 

direktivně stanovovány, každoročně se zvyšoval objem jejich práce a „(…)vedoucí 

pracovníci byli prémiováni za dodržení typizace, pracovní doby, platové nivelizace, 

cestovních nákladů,“
122

 což byly jen některé z mnoha faktorů, které  negativním způsobem 

ovlivňovaly  kvalitu staveb.  

Československé stavební závody, podle baťovského modelu, napodobovaly 

konkurenční tržní prostředí. Ovšem s tím rozdílem, že při výběru nerozhodovala kvalita, 

ale naplňování kvót.
123

 V pozici klienta a investora stály národní výbory, národní podniky 

a ministerstva, která všechny poptávky zasílala Československým stavebním závodům. Ty 

je poté v podobě  projektových  a stavebních úkolů dále přerozdělovaly mezi Stavoprojekt 
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(projekční činnost) a státní stavební firmy (provedení).
124

 Architekt Miroslav Masák 

v jednom z rozhovorů vzpomíná, že díky monopolu státních firem a jejich moci docházelo 

ve stavebnictví ke ztrátě konkurence a propadu motivace doprovázených navíc velkou 

mírou destrukce tradičního řemesla. Stálé zvyšování počtu staveb a trvalý tlak na snižování 

nákladů zapříčinilo zjednodušování technologií až za mez únosnosti a šizení stavebních 

prací. Role klienta byla ponižující a investor často jen zastupoval budoucího uživatele, 

takže se koncentroval především na dodržování časových a finančních limitů, a nikoliv na 

poctivě odvedenou práci.
125

 Výraznější uvolnění tohoto systému nastalo po roce 1965, kdy 

byl přijat Zákon o autorizaci architektů. 
126

  

 I z jiných svědectví jasně vyplývá, že mezi jednotlivými ateliéry byly značné 

kvalitativní výkyvy závislé na osazenstvu. I přes tyto nepříznivé podmínky (nebo právě 

díky nim), se v systémovém nastavení (směřujícímu od kvality ke kvantitě) našli 

jednotlivci, či malé kolektivy, které se snažily proti těmto praktikám bojovat, nebo 

minimálně mírnit jejich dopad na výsledné stavby.  

Díky uvolňujícímu se prostředí se z ateliérů Stavoprojektu později začaly 

odštěpovat další specializované ústavy, tzv. odvětvové projektové organizace.  Masák 

uvádí: „Postupně se rodila projektová družstva, která se vymaňovala z nepružných poměrů 

velkých projektových ústavů. Objevily se první nestátní ateliéry. V roce 1964 pražské 

Sdružení, o něco později ateliéry v Brně a v roce 1968 liberecký SIAL.“
127

   Na příkladu 

libereckého SIALu demonstruje, že pro ně „ (…) bylo charakteristické každodenní 

překračování omezujících norem. Žádné pohodlné lpění na dosaženém – každá zakázka 

byla chápána jako výzva, jako příležitost k objevování.“
128

  

 Pokud nastala situace, že byla za cílem reprezentace státem zlehčena ideologická 

omezení a zároveň byl projektu dopřán i dostačující rozpočet, stále ještě nebylo daleka 

vyhráno. Technologická zaostalost socialistického tavebního průmyslu nedovolovala 

produkovat v podstatě nic, kromě typizovaných panelů. Lukáš Beran ve svém článku 

vysvětluje, že „Někteří, jako architekti libereckého okruhu nebo Sdružení projektových 

ateliérů, si vytvořili vlastní technologické zázemí a stali se držiteli četných průmyslových 
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patentů, jiní se při realizaci častěji spoléhali na zahraniční firmy (FEAL, SIAS).
129

 

Jednotlivé organizace, kde se tyto osobnosti a kolektivy nacházely, se v porovnání s 

produkcí jiných regionálních a rezortních ústavů začaly jevit jako životaschopné a jejich 

projekty začaly být časem hodnoceny s jistým uznáním. 
130

 

4.1.2  Soutěže vs. Typizace 

Ve Stavoprojektu byl doporučován úzký kontakt mezi architekty a inženýry, protože se 

stavební kultura měla orientovat převážně na produkci. Tato tendence se nejzřetelněji 

projevila v Typisačním a normalizačním ústavu, který byl jeho ideologickým  těžištěm.
131

 .  

Dle státních požadavků konce 40. let  měl architekt znát jak výrobní a materiálovou situaci, 

tak možnosti pracovních sil, aby nepřekračoval ve svých návrzích stanovené limity. 
132

 

Základním teoretickým i praktickým problémem pro začínající státní projektovou 

organizaci bylo vytvoření optimálního modulu, který byl důležitým prvkem pro rozvinutí 

fungující typizace a normalizace staveb.
133

 

Způsobem, jakým mohli architekti do svých děl vpravit určitou měrou osobní 

invenci, jak na poli urbanismu, tak různých solitérních staveb, byly soutěže. Ty sehrály 

v 60. letech obzvlášť důležitou roli, hlavně díky příležitosti projevit svou často silně 

individuální vizi, která byla v jiných oblastech každodenní architektury potlačována.
134

  

Často to byla také jedna z mála možností navázat kontakt se současnými světovými trendy.   

I když většina zúčastněných architektů nemohla získat první cenu v podobě realizace, 

slovy Miroslava Masáka byla „ (…) každá zakázka chápána jako výzva, jako příležitost k 

objevování.“
135

 V prostředí, kde se osobnost jednotlivce ztrácela v kolektivu, a kde se na 

vypracované projekty uváděl jen název ústavu a jméno hlavního projektanta,
136

 neměla 

společnost příležitost vnímat architekta jako silnou individualitu, ale pouze jako řádového 

zaměstnance. Není tedy divu, že mnoho autorů toužilo po práci, kde by se mohla projevit 

jejich tvůrčí invence. Pokud se tento sen prostřednictvím některé z architektonických 
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soutěží splnil, vynaložila většina autorů nadlidské úsilí, aby mohla realizovat své myšlenky 

a nápady ve formě kvalitních staveb vzdorujících typizované rutině.
137

  Lukáš Beran ale 

zároveň uvádí, že koncentrování v podstatě veškerých tvůrčích sil na reprezentativní 

stavby mělo i své záporné stránky. „(…)Od šedesátých let je třeba brát v úvahu fenomén, 

který už v roce 1968 architekt Ivan Ruller nazval „nezdravou preferencí staveb“. Zatímco 

výstavba, v níž žila (…) většina obyvatel, pozvolna upadala (…)na stavby reprezentativní, 

určené pro pohled zahraniční veřejnosti ( budov velvyslanectví, podniků zahraničního 

obchodu nebo exportních kulturních institucí), byla kladena jiná měřítka.(…) Soustředění 

se architektů na exkluzivní solitéry se projevilo v nedostatečné recepci nových 

urbanistických názorů a bludný kruh výstavby sídlišť se uzavřel.“
 138

 

4.1.3 Urbanismus  

Po Chruščovově slavném projevu z roku 1954, ve kterém odsoudil zdobnost 

v architektuře a kritice Stalinova kultu o dva roky později, začínalo docházet k postupnému 

odklonu od historizující architektury Sociálního realismu.
 139

 Přestože ani po Expu 58 

nebylo její odmítnutí jednorázovou záležitostí, bylo patrné, že se východní blok začal 

znova přiklánět k hodnotám meziválečné avantgardy.
140

 Oldřich Ševčík uvádí ve své knize 

myšlenky Jürgena Habermase zastávajícího názor, že moderna se ve svých vrcholných 

představitelích a dílech nevyčerpala a byla dále schopná vývoje. Modernistické myšlenky 

však často podléhaly devalvaci trhem nebo ideologickou agitací a její ekonomickou 

strategií doprovázenou nedostatečně rozvinutými technologiemi. Paneláková sídliště 60. a 

70. let jsou i přes snahu mnoha architektů často více karikaturou modernistických ideálů, 

než jejich kvalitní reinterpretací.
141

  

Mezi velká témata urbanismu 60. let patřilo zařazení urbánního celku panelových 

domů (a jeho vnitřní souvislosti), nebo výrazně pojaté individualistické realizace na 

exponovaná místa, do již existujících měst a jejich center.
142

 Solitérní stavby razantně 

zasahující do stávající zástavby nejsou v historii výjimkou. Jsou známé mnohé příklady, 

kdy se vládci nebo papežové neostýchali razantně narušit části starých měst, aby zvěčnili 
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svůj odkaz nebo demonstrovali výsadní postavení instituce, kterou oficiálně zastupovali.
143

 

Do podobné pozice se stylizovala i komunistická strana (snaha legitimizovat svoje 

postavení prostřednictvím návratu k historii nejlépe demonstruje právě předcházející etapa 

Sociálního realismu), jak dokládá citát jednoho ze stranických předáků, jež ve svých 

vzpomínkách zmiňuje architekt Karel Kibic: „Jako v minulosti stavěli své dominanty 

feudálové a církev, tak i my máme právo zde postavit dominanty socialismu.“
144

 

V návaznosti na problematiku důležitosti kontextuální architektury architekt Antonín 

Stuchl ve svém rozhovoru zdůrazňuje, že v 60. letech  předváleční architekti, učící další 

generace na vysokých školách, z mnoha důvodů ještě ani nemohli plně docenit význam 

kompaktních městských prostorů pro společenský život obyvatel. 
145

 Lukáš Beran to 

zdůvodňuje přetrváváním modernistických myšlenek, jež dlouho bránily proniknutí 

problému kontextuálního urbanismu, v této době již řešeného v západních zemích. „(…) 

architektonické myšlení neopustilo étos modernistického hnutí, založený na pojmech 

pokroku a vědy (…) a ani ho pod vlivem oficiální ideologie opustit nemohlo.“
146

 Mnoho 

staveb z 60. let se proto již záhy staly terčem kritiky hlavně z postmoderních pozic, ale jak 

dále uvádí Beran konkrétně na příkladu hotelu Thermal: „ (…) dominantnost stavby byla 

nejen součástí jejího zadání, ale i neodmyslitelným rysem tehdejšího architektonického 

stylu.“
147

 

4.1.4 Uvolnění v 60. letech: výstavnictví a gesamkunstwerk 

Ve své diplomové práci Kateřina Pažoutová uvádí kapitolu o výstavnictví větou: 

„Pro výtvarné umění a architekturu šedesátých let v Československu a především pro 

jejich vzájemnou spolupráci hrálo výstavnictví velkou roli.“ 
148

 V době po převratu se 

potřebovala Československá republika na mezinárodní úrovni prezentovat jako 

hospodářsky a kulturně vyspělý stát, což vyžadovalo částečné ústupky režimu, které se 

pozitivně projevovaly na úspěšnosti české výstavní tvorby.
149

  Pažoutová dále píše, že: „ 

(…) potřebou vybrat to nejlepší a obstát v kontextu dalších států, v nichž umělecký vývoj 
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směřoval stále vpřed, dovedlo československé výstavnictví „smazat“ rozdíly mezi 

politickou příslušností umělců a zaměřilo se na kvalitu a originalitu.“
150

  

 Expo 58 bylo první poválečnou světovou výstavou po téměř dvacetileté odmlce. 

Poslední světová výstava se konala roku 1939 v New Yorku. Propojení umění a 

architektury v československém pavilonu překonalo ve své úspěšnosti jiné, architektonicky 

mnohem progresivnější počiny. Oficiální úspěch byl důkazem, že výstavnictví je jedno 

z nejprogresivnějších odvětví tvorby československých výtvarníků a architektů. Tento 

úspěch byl příjemný i pro stranu a vládu. Nemohla si však přisvojit zásluhy, protože velké 

množství konkrétních prezentovaných děl nenásledovala ideologickou linii v kultuře. Tato 

situace ochromila stranický diktát a zbavila mnoho umělců strachu. 
151

 

Účastníci soutěže si museli zvolit, zda se přikloní k doznívajícímu socialistickému 

realismu, nebo naváží na tradici meziválečné moderny a otevřou tak pro domácí prostředí 

cestu k dobovým světovým trendům,
 152

  které udávali významní zahraniční architekti. 

Vítězové soutěže František Cubr,  Zdenek Pokorný a Josef Hrubý do značné míry opustili 

klasicizující principy i stavební rutinu 50. let ve východním bloku a jejich  pojetí udalo 

směr architektury v ČSSR minimálně během  celé následující dekády. 
153

 Vzniklo nové 

prostředí, ve kterém nebylo pro mladé architekty jednoduché se zorientovat. Pavel Halík 

píše, že „ na jedné straně zde byly tradice domácí moderny, na druhé již rozvinuté zásady 

typizace, racionalizace a industrializace se značně omezenou materiální základnou, a na 

třetí působil silný vliv architektury západních zemí.“ 
154

 Nová generace, která nastoupila 

během 50. let z počátku projektovala ještě v duchu sociálního realismu. Jak popisuje ve 

svém příspěvku Ondřej Beneš: „ O to dychtivěji reagovali na konci 50. let na nové impulsy 

zvenčí, na brutalistní díla pozdního Le Corbusiera, na Niemayera a jeho elegantní 

plastické tvarosloví, Aalta, japonské metabolisty  a Kenzo Tangeho, Kahna, britský 

Archigram a neobrutalismus Smithsonových, na skandinávský empirismus, na Lever 

House, vertikální stavbu s plochou podnoží, na Miese a jeho objev krásy ocelové 

konstrukce, na Saarinena, Rudolpha aj.“ 
155
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Všechny tyto vlivy se spojily s totalitním státem propagovanou představou budování 

nového světa, jež měla své kořeny již v období ruské avantgardy, ale postupně na sebe 

brala různé podoby. Boris Groys ve své knize Gesamtkunstwerk Stalin předkládá vlastní 

zajímavou interpretaci ruské avantgardy  a jejímu vztahu k oficiální moci. Groys píše, že 

po ruské revoluci a dvou letech občanské války byly v Rusku zničeny všechny tradiční 

hodnoty, „starý svět“  zanikl a celá země dosáhla jakéhosi nulového bodu. Pro ruskou 

avantgardu tento stav představoval možnost přenesení vlastních myšlenek do praxe, a proto 

se její velká část přidala k bolševické moci. Extrémní křídlo konstruktivistů (produktivisté) 

se rozhodlo vytvořit nový umělecký projekt, který měl mít naprostou moc nad světem.
156

 

Tato konstruktivistická touha vybudovat a ovládnout nový srozumitelnější svět, se díky 

svému charakteru stala svrchovaně politickým aktem,
157

  jež byl nakonec fakticky pohlcen 

oficiální totalitní mocí a transformován do klasické podoby socialistického realismu. 

Pozdější vývoj v jednom ze svých textů popisuje Rostislav Švácha  takto: „ Totalitářská, 

mocensky vnucovaná představa vyššího celku se od roku 1956 stala stejně neudržitelnou 

jako doktrína sorely. Na rozdíl od dogmat socialistického realismu však nezanikla. 

V pozdních padesátých a šedesátých letech spíše procházela transformací, polidšťovala se 

a posouvala se do nevinné roviny filosofického konstruktu nebo ryze estetické vize.“
158

  

V 60. letech se tato potřeba budovat svůj svět zachovala alespoň v rámci architektury, 

kterou vládnoucí strana v její reprezentativní poloze stále používala k upevnění moci. 
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4.2 Vladimír a Věra Machoninovi 

4.2.1 Život  

Šedesátá léta byla bez pochyby dobou, kdy se u nás i ve světě lámala jedna, nebo 

snad i více důležitých period. Tento jev byl umocněn působením různých protikladných 

systémů a ideologií, ale také rozdílnou zkušeností různých generací, jež se spolu se spolu 

konfrontovaly a míchaly v jednom velkém kotli.  

Jak uvádí Oldřich Ševčík ve své sedmé metodologické zásadě
159

 týkající se 

kontinuity, v 60. letech působí za 1. generace uznávaných předválečných funkcionalistů, za 

2. generace začínající projektovat brzy po skončení války, 3. Skupina architektů, jež 

získávala vzdělání po válce a nastupovala na přelomu 50. a 60. Let a 4. generace, jež se 

narodila po roce 1945, měla svobodnější vzdělání a již nebyla tolik poznamenána 

ideologií.
160

 

Druhá generace (kam patřili např. manželé Machoninovi, Karel Filsak, Karel 

Hubáček, Karel Prager, Jan Šrámek  a mnoho dalších) měla osobní zážitky  z války, a poté 

se stalinistickým režimem 50. let,
 161

 kdy začínala tvořit v době socialistického realismu a 

od druhé pol. 50. let navazovala kontakt se světovým děním.
162

 „ Tyto osobnosti (často 

v roli „šéfů“)  stály v šedesátých letech v čele obratu  k moderně. Tato generace je 

zpravidla velice kritická k padesátým létům a šedesátá léta uchovává v paměti jako 

výjimečnou dobu, dobu s tvořivou atmosférou- „zvláštní dobu plnou rozporů, nadějí, 

prvních cest na Západ i příležitostí pracovat na velkých úkolech (Viktor Rudiš, manuskript, 

2005), dobu seberealizace.“
163

 Radomíra Sedláková dodává, že se jedná o skvělé 

architekty a inženýry, kteří své profesní zázemí získali osvojením si tradičního domácího 

stavitelství od svých profesorů funkcionalistů a v návaznosti na tyto zkušenosti začali 

uplatňovat výtvarně inženýrskou stránku architektury. Proto je pro ně typické hledání 
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nového architektonického výrazu spojeného s konstrukčními a materiálovými experimenty.
 

164
  

V souladu s výše uvedeným popisem své generace se, starší z budoucího 

 manželského tandemu, Vladimír Machonin začal objevovat na architektonické scéně 

kolem roku 1950, tedy v období již plně rozjeté „sorely“.
165

 O něco později ho následovala 

mladší Věra (rozená Větrovská), která v té době ještě studovala v Praze na Fakultě 

architektury a pozemního stavitelství ČVUT. 
166

 Ve svých vzpomínkách na studia autorka 

říká, že absolvovala: „ Architektonickou tvorbu u profesorů Štěpánka a Kittricha, obecné 

základy nás učil profesor Ausobský, výborný praktik.“
167

 Zřejmě díky této průpravě 

Machoninová tíhla ke statice, a proto se ještě během studií nechala zaměstnat v Ústavu 

statiky a mechaniky u profesora Kukače. „Představovala jsem si, že v praxi budu objekty 

navrhovat a zároveň provádět jejich statické výpočty. Ale to nejde.“
168

 

 Po studiích působila v Pražském Stavoprojektu, kde se dostala do skupiny 

progresivních architektů.
169

  „ Dostat se do projektového ústavu bylo jednoduché. Nejprve 

jsem byla v ateliéru Jiřího Gočára, pak u Jaroslava Kándla. Po Kándlovi převzal ateliér 

Karel Filsak, ale přišly prověrky – a musel odejít do Konstruktivy. Zůstala jsem ve 

Stavoprojektu a přešla k Pavlu  Barešovi. Byli jsme tam v  “silném“ složení – Prager, 

Albrecht, Kadeřábek, Vajzr, Machonin a já.“
170

 Záhy po tom, co se Vladimír a Věra 

potkali ve Stavoprojektu, se v roce 1952 vzali a až do 70. let společně pracovali na všech 

důležitých zakázkách.
171

 

V ateliéru Pavla Bureše vznikla skupina autorů, jež vytvořila projekt do soutěže na 

universitní areál v Dublinu a umístila se na oceněném třetím místě (Albrecht, Kadeřábek, 

Prager, Machoninovi). Úspěch bezpochyby stimuloval tvůrce k dalším aktivitám, a tak se 

tým architektů stal zárodkem budoucího Sdružení projektových ateliérů, které vzniklo 

z iniciativy Jiřího Klena.
172

  Oba manželé, spolu s ostatními architekty, vystoupili ze 
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Stavoprojektu roku 1967 „(…) v silné touze po nezávislosti (…),“
173

 jak uvádí sama 

Machoninová. Vzniklo pět právně i ekonomicky samostatných ateliérů,
174

 kam si s sebou 

vzal každý ze zakladatelů rozpracované projekty.
175

 Jednotlivé ateliéry vytvořily 

provázanou strukturu se společným technickým a administrativním zázemím, kterou Lukáš 

Beran popisuje  následovně: „Ateliér Alfa vedl Vladimír Machonin, ateliér Beta Jan 

Šrámek, ateliér Gama Karel Prager, ateliér Delta Jiří Klen, ateliér Epsilon Karel Filsak 

(…)“
176

 a ateliér Omikron, který vedl Jiří Kadeřábek, ale po jeho emigraci se spojil 

s ateliérem Gama.
177

  „Reprezentativním orgánem byla řídící rada složená z vedoucích 

ateliérů, z nichž se volil předseda sdružení – do roku 1968 to byl Jiří klen. Takováto 

organizace znamenala jednodušší jednání s investory i dodavateli, (…).“
178

 

Při dotazu Petra Vorlíka na fungování ateliéru Věra Machoninová popisovala, že 

Vladimír Machonin byl vedoucím ateliéru, a proto se věnoval spíše organizaci práce, nebo 

když bylo potřeba něco zařídit a vyřešit. „Machonin měl ohromný dar: když bylo potřeba 

něco doslova vydobýt, vydupat ze země, on všechny přesvědčil. (…) Když byla chyba 

v projektu,(…) on  dokonce vyhodil právníky a chodil k arbitrážím sám. Vždycky přišel 

s čistým štítem, vždycky vyhrál.(…) Já jsem naopak zůstávala u projetu, protože někdo se 

tomu musel plně věnovat.“
179

 První fázi vypracovali vedoucí architekti sami a do dalších 

stupňů zapojovali mladé architekty, které si vyhlédli už při studiu na vysokých školách. 

Protože na vypracování rozsáhlého projektu byl potřeba celý tým lidí, ateliér musel mít 

zhruba 30 až 35 členů,včetně specialistů.
 180

 

 Jiří Merger ve své stati popisuje, jak se situace změnila po roce 1968. Sdružení 

projektových ateliérů muselo přijmout nový statut a jeho nadřízeným orgánem se stalo 

město Praha, kde měly ateliéry centrální ředitelstvím. Hlavním ředitelem byl jmenován 

plk. Štěpánek z Vojenského projektového ústavu a oficiální název Sdružení se 

přetransformoval na Projektový ústav výstavby hlavního města Prahy (PÚ VHMP). 

Ateliéry si však ve značné míře dokázaly uchovat svou samostatnost a vznikaly dokonce 
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nové: „Eta, kterou vedl architekt Vít Havránek, a nový Omikron, jehož hlavním 

architektem byl Ivo Oberstem,pozdější hlavní architekt města Prahy.“
181

 

 Vladimír Machonin byl aktivní i teoreticky. Jak uvádí ve svém příspěvku Jakub 

Železný, Machonin i jeho bratři (Pavel a Sergej), byli po převratu v únoru 1948 aktivní 

členové KSČ.
182

  Lukáš Beran upřesňuje, že: „Na počátku Machoninovi kariéry je článek, 

ve kterém spolu s kolegou Janem Rottem ideologicky napadl svého profesora Karla 

Honzíka. (…) Ale už o rok později Vladimír Machonin otiskuje text, ve kterém se jeho 

bojovnost zcela vytrácí,(…).“
183

 Jestliže se dle Berana v Machoninově stati naprosto 

vytrácí bojovnost, pak dlužno dodat, že je stále psaná v radikálně budovatelském duchu. 

Zdá se, že změna Machoninova stanoviska byla spíše pozvolná, tak jak ho postupně 

zklamávaly omezující mantinely režimu.  

Tento proces odklonu od ideologie strany se zřejmě váže hlavně k další poloze 

teoretické činnosti Vladimíra Machonina, kterou byl jeho zájem o typizaci. Jeho činnost v 

 rámci normalizované a typizované výstavby ve svém medailonku zmiňuje i architekt 

Miroslav Masák: „Odborná veřejnost uvěřila tomu, že bude možné vrátit prefabrikaci 

smysl. Především u bytových domů. Na pražském Strahově vzniklo koncepční pracoviště 

architektů ze všech koutů země, které pod vedením Vladimíra Machonina  a Jaroslava 

Pokorného vypracovalo koncepci nové prvkové prefabrikace.“
184

  Dle Beranova popisu se 

členové pracoviště snažili prosadit uvolnění typizačních směrnic tak, aby se normativní 

omezení vztahovala jen na co možná nejzákladnější prvky, jako byl např. konstrukční 

základ, čímž by vzniklo více prostoru pro kreativitu jednotlivých architektů. Tento 

teoretický systém vznikl jako reakce na soudobou praxi, která využívala typizaci 

objemovou, která striktně definovala strukturu celé stavby. 
185

 Masák k tomu dodává, že: 

„Úkol se zdařil, jeho uplatnění v pozdější praxi ztroskotalo. Pouze v ojedinělých případech 

se podobné myšlenky podařilo prosadit. Například na pražské Invalidovně, v libereckém 

Králově Háji, nebo na brněnské Lesné.“
186

  Tento fakt byl zřejmě pro Machonina 

zdrcující, jelikož Lukáš Beran píše, že: „ Už roku 1962 byly jejich návrhy smeteny ze stolu 
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ministerstva výstavby. Jedinou stopou po tomto snažení je Machoninův rozhořčený, ale 

nepřednesený příspěvek na slavném II. sjezdu Svazu architektů ČSSR v únoru 1964.“
187

 

Názorová změna, zřejmě prolínající i do dalších částí rodiny, nakonec neunikla ani 

vedení strany. V Poučení z krizového vývoje byl již Vladimír Machonin zmíněn jako 

„pravicový element“ a jeho bratr Sergej dokonce podepsal Chartu 77. Manželé 

Machoninovi navíc odmítli podepsat souhlas se sovětskou okupací, a proto byli po roce 

1968 prakticky vyřazeni z veřejného kulturního života.
188

 To znamenalo i znemožnění 

účasti na soutěžích a zákaz publikační činnosti, takže se jejich aktivita  omezila na hlídání 

dostavovaných realizací. 
189

  

4.2.2  Dílo v souvislostech a obecné znaky tvorby 

Hotel Thermal je v díle manželů Machoninových první realizovanou stavbou, jež se 

plně zapojila do domácího proudu západem ovlivněné architektury, která se naprosto 

distancovala od socialistického realismu. Komplex Thermalu je klíčovým projektem, ve 

kterém se poprvé objevuje většina principů vinoucích se v různých podobách celým jejich 

pozdějším dílem. 

Komplex budov hotelu Thermal je umístěn v centru města, na pozemku stoupajícím 

od řeky do svahu ohraničujícího údolí Karlových Varů. Hlavní budova se objemově skládá 

ze tří základních částí: podnože, plasticky zpracovaných festivalových sálů a obytné věže 

zdůrazňující pomyslnou hranici mezi městským centrem a lázeňskou zónou.[8] Pod 

budovou je zapuštěno podzemní parkoviště, jehož vjezd ústí za plošinou navazující na 

pasáž s obchůdky a službami, která prochází nitrem podnože. Na východní straně je 

umístěno externí skulpturálně pojaté točité schodiště vedoucí do přilehlého parčíku 

v Japonském stylu. Podél řeky se vine pěší promenáda,  od níž směrem k říčnímu korytu 

klesá kaskáda bazénků. V duchu skládání horizontálních ploch lne k terénu celý komplex, 

včetně bazénu a k němu se přimykající budovy na vrcholu kopce. Vodorovné plochy jsou 

drženy pohromadě diagonálami ramp a výtahu, kopírujícími spád svahu. Rampa 

zpřístupňuje z externí promenády mezipatro podnože, kde se napojuje na pasáž, recepční 
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halu a lobby hotelu. Výtah spojuje hlavní budovu a restauraci u bazénu
190

, jež je 

zpřístupněna i z pěší komunikace vedené ve svahu nad hotelem. 

Hotelu Thermal předcházel projekt Domu odborů, později kulturního domu 

v Jihlavě ROH (1958-1961).
191

 Na fasádě byly patrné stopy doznívajícího socialistického 

realismu,
192

 ale interiéry byly již ovlivněny Expem 58 v Bruselu. 
193

 Již na této stavbě se 

tak projevil základní leitmotiv celého díla manželů, totiž  cit pro práci s monumentální 

hmotou a jednotu kompozice.  Budování staveb je založeno na různých vztazích celku 

s detailem, jež vytváří ucelené architektonické dílo.
194

  

U hotelu Thermal se tento princip projevuje kontrastem oblých a pravoúhlých 

tvarů, jež se prolínají celým principem výstavby od základního hmotového rozložení 

pravoúhlé podnože a vložených oblých sálů po umístění nábytku v prostoru. Pavel Smeťák 

k tomu dodává: „U Thermalu vznikla souprava čalouněného nábytku myslím v přímé 

návaznosti na půdorys objektu, všechna křesla jsou stejně jako vložené solitéry kinosálů na 

kruhovém a oválném půdoryse, je to tedy jediný výrazný volně tvarovaný prvek v jinak 

striktně ortogonálním prostředí.“ 195
 Stejný princip konfrontace oblých a pravoúhlých tvarů 

se opakuje i v soutěžním návrhu do prvního kola veřejné anonymní soutěže na 

„architektonické řešení domu rekreace  ROH v Praze 6 na Dlabačově,“  která proběhla 

roku 1967. Návrh, stejně jako Thermal, byl komponován do klasické sestavy podnož a věž 

( v tomto případě nízká), skládající se ze tří hmot čtvercového půdorysu, je měl uvnitř 

vetknuty kruhové a polokruhové prvky dalších prostor. 
196

 Ve druhém kole soutěže 

Machoninovi zvolili diametrálně odlišný přístup a vytvořili unikátní skulpturální projekt, 

jež v jejich díle a českém kontextu vůbec neměl obdoby. Kaskády vějířovitě se 

rozvíjejících pokojů se vzdouvaly nad na koso postavenou pyramidou s vloženým tělesem 

kinosálu.
197

 

 Jedním z dalších neprovedených projekt byl návrh do soutěže na přestavbu 

Staroměstského náměstí z roku 1963. Dle názoru Lukáše Berana projekty (spolu s návrhem 
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na přístavu k Národnímu divadlu z roku 1962, který nebyl vybrán.: „(…) působí 

nerozhodně a nikterak se nevymykají běžné produkci.“
198

  V knize Věra a Vladimír 

Machoninovi 60/70 však Ondřej Beneš uvádí počin Machoninových jako zajímavý pokus 

začlenit hmotově naddimenzovanou budovu do jádra Starého města. „Na ploše náměstí 

jsou podél jeho  severozápadní a jihovýchodní strany (tj. kolmo na uvažované staveniště 

radnice) provedeny „siločáry“ – je tu položen řídký lineární rastr. Tato pomůcka je 

výchozí při rozvrhování konceptu, prostorového a hmotového řešení. (…) způsob uchopení 

vyznívá přirozeně a je velice působivý.“ 
199

 Jedná se o demonstraci základního principu, 

který Machoninovi využívali pro práci s objemy. Výrazně se projevuje na realizacích v 60. 

letech, v podobě Thermalu a Kotvy. Opulentní zakázkou naddimenzovaná hmota objektu 

je opticky odlehčována členěním fasády do menších objemů, jež se tak lépe přizpůsobuje 

drobnější městské zástavbě a zároveň reaguje na nedostačující rozsah stavebního pozemku 

vysunutím jednotlivých objemů do volného prostoru nad zemí. U Budovy Thermalu se 

tento princip nejvíce prosazuje v pojetí parteru konzolování hmoty sálů, zatímco vysoká 

věž reaguje spíše na krajinný kontext údolí. 

Jak uvádí Petr Vorlík:  „ Původní jednolité celoplošné závěsové stěny s naopak 

velmi pestrým “podhoubím“ ramp a parteru nahradily u podnože výrazné horizontální pásy 

panoramatických oken a parapetů, zřetelně navazující na plánované úpravy přilehlého 

městského parteru (včetně garáže a bazénu) a velkorysost parkového prostoru okolo říčky 

Teplé.“
200

 a v jiné publikaci k tomuto tématu dodává: „ Velký objem objektu byl dán 

rozsáhlým stavebnim programem, který se měl v sevřeném údolí řeky realizovat. Snaha o 

odlehčení velké hmoty v údolí vedla ke konzolovému vysunutí objemu tří sálů ze základního 

kubusu, a tím ke značnému zmenšení zstavěné plochy. (…) Objem objektu kin je odlehčen i 

mezipatrem s pasážemi.“
201

 Stejný princip se výrazně prosazuje i u budovy obchodního 

domu Kotva, jehož projekt vznik nedlouho po hotelu Thermal (soutěž 1969, stavba 1972-

1975). Machoninovům se zde podařilo rozbít masivní objem domu vyplívající z rozsahu 

programu poždovaného investorem. Základním modulem stavby je sloup se šikmými 
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vzpěrami vynášejícími šestiúhelnou desku, jehož různým skládáním mohli autoři efektivně 

využít problematickou parcelu v centru Starého města.
202

 

Dalším významným projektem byl návrh na budovu Národního shromáždění 

v blízkosti Národního muzea. Zde Machoninovy využili konceptu „domu nad domem“, jež 

je zřejmě reakcí na myšleny Karla Pragra. Návrh Pragrova týmu a Mochoninových má 

stejný základ zřejmě díky tomu, že „ (…) oba týmy (…) pracovaly v době prací na 

soutěžním návrhu ve stejném prostoru.“
203

 Jak ve svém textu uvádí Ondřej Beneš, jedná se 

o jednu z prvních reflexí brutalismu u nás. Na stavbě je zajímavý způsob, jakým je členěna 

její hmota. Dochází zde k výraznému odlišení předního a zadního traktu, kdy přední je 

výrazně, členitě strukturován, zatímco zadní trakt je rozdělen do větších hladších 

kvadratických objemů.
204

 Podobný princip, i když v jiných intencích, lze vysledovat u 

např. u Alvara Aalta. Aalto volně tvaruje půdorys a buduje stavby na základě vnitřní 

funkce. V jeho projektech často dochází v rámci jednoho objektu k odlišnému řešení 

různých stran fasády. Tato nejednotnost podle Felixe Haase vychází z architektova zájmu o 

„přirozenou funkčnost stavby a jejího lidského rázu.“
205

 Tento přístup lze do určité míry 

vysledovat i na hlavní budově hotelu Thermal, kde je jasně rozlišena podnož a věž budovy. 

Zatímco podnož vychází spíše z poválečného brutalismu Le Corbusiera, věž je ve své 

výrazné horizontalizující plastičnosti spřízněná spíše se stavbami, jaké v japonsku staví 

Kenzo Tange, např. budova prefektury agava v Takamatsu. V případě Thermalu se nabízí i 

podobnost s okolím budovy, protože obě výše zmíněné jsou obklopeny zahradou 

v japonském stylu. Haas při popisu Tangovy stavby říká, že: „Na japonskou tradici 

navazuje také vodní plocha, v níž jsou rozestavěné balvany. Původně symbolický význam 

volby, kombinace a rozmístění kamenů nám není znám.“
206

 

V letech 1956- 1967 vznikl projekt na budovu PVT, jež měla být součástí jižní části 

Holešovic. Budova je výrazná především horizontálním členěním, jež Ondřej Beneš 

popisuje jako „(…) řazení jednotlivých samostatných interiérových bloků nad sebou“  a 

polootevřeným odstupňovaným atriem uvnitř bloku, jež vytváří jakýsi vnitřní dvorek.
207

 

Vrtvení exteriéru je narušeno jen velkoryse pojatou diagonálou rampy a přiléhajícím 
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vřetenovým tvarem točitého schodiště. I tyto principy nacházejí svůj předobraz již v 

Thermalu ve “vrstvení“ jednotlivých horizontál, což Petr Vorlík považuje za 

fundamentální kompoziční princip celého objektu.
208

 V případě Thermalu se zmíněná 

logika budování prostoru vztahuje na celý komplex. Začíná hladinou řeky a stoupá 

postupně v podobě vodních kaskád, výrazněji se projevuje v rovině promenády a nádrže 

před hotelem a pokračuje přes členění  okenními pásy podnože, věže, otevřené terasy  až k 

budově restaurace ve svahu, kde je horizontální skladba  silně akcentována a zároveň 

ukončena plochou vodní hladiny bazénu. Tento princip je ještě podtržen plasticitou 

provedení fasády. Pásy oken byly protaženy i na cylindrické objemy sálů a průčelí věže je 

výrazně modelováno díky obnažení jednotlivých konstrukčních prvků pater a reflexnímu 

zasklení lodžií. 
209

 

Soutěž na „ Dům rekreace ROH v Mariánských Lázních“ (1967-69) se Machoninovi 

zúčastnili neúspěšně. Jejich projekt popisuje Oldřich Beneš jako „(…) návrh umisťoval 

horizontálně pojaté přízemní objekty do svahu Březinova vrchu, kolmo na vrstevnici. Nad 

nimi se měla ve stejném směru zvedat lůžková část s členitým půdorysem, vzniklým 

stupňovitým řazením identických pokojů. Tento běžný modernistický koncept hotelového 

domu Machoninovi použili již u hotelu Thermal: podnož a blok pokojů nad ním.“
210

 

V letech 1968- 1977 si Machoninovi navrhli vlastní dům. Jedná se o kubickou 

dispozici s pultovou střechou, jež se sváží do středu a osvětluje patrové atrium. Na fasádě 

domu je použit pro Machoninovi tolik typický kortenový plech, jež na většině  jejich 

staveb vytváří signifikantní tmavou barvu.
211

 

V případě budovy DBK ( Dům bytové kultury) Ondřej Beneš ve svém textu uvádí : „V 

přízemí v úrovni metra byl umístěn snack bar a oddělení novinek, vertikálně propojené se 

vstupní halou a se šatnami a kinosálem v úrovni horního náměstí. Nalezené principy užité 

v hotelu Thermal jsou zde částečně uplatněny právě v postavení elipsovitého solitéru kina. 

Interiérová hmota mírně vystupuje z obrysu přízemí a tím se propisuje i do exteriéru.“
212

 

Tento prvek však není zdaleka jedinou zásadou použitou v hotelu Thermal, která byla 

v DBK rozvíjena. Dalším principem je například samo budování prostoru, jež probíhá 

zevnitř ven na základě funkce.  V případě  DBK jsou dokonce podlaží posunutá o půl 
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výšky, aby se prostor mohl  rozvíjet i vertikálně do podoby monumentálního atria, jež má 

předobraz v patrovém vestibulu Thermalu. 
213

 Princip posouvání pater a kondolování sálů 

se dále rozvíjel i v dalších projektech pro generel Budějovického náměstí, jako 

administrativní budova firmy Škoda
214

 a CKM (Cestovní kancelář mládeže a mladá 

fronta).
215

 

Jak je patrné z uvedeného výčtu, pro dílo Machoninových je typické využívání a rozvíjení 

omezeného množství prvků a principů. Tato zásada se projevuje jak na práci s jednotlivými 

myšlenkami a nápady v rámci celého díla, tak i u těch nejmenších architektonických 

detailů, jako je nábytek nebo používání zmnožených prvků v interiéru, které se od sebe liší 

jen minimálně.  

  

4.3 Budova hotelu Thermal  

Komplex budov hotelu Thermal je umístěna v centru města, na pozemku stoupajícím 

od řeky do svahu ohraničujícího údolí Karlových Varů. [6] Jak uvádí stavebně- historický 

průzkum, celek se skládá ze čtyř  základních funkčních částí: 1) festivalový soubor 

v podnoži; 2) hotel ve věží se zázemím v podnoži; 3) hromadné garáže v suterénu a 

přilehlé přízemní hmotě; Na jižní straně od hlavní budovy vede podél nábřeží promenáda, 

jež se stáčí severovýchodním směrem podél řeky severovýchodním směrem, a spojuje tak 

městské centrum s lázeňskou zónou.  Ohyb řeky určuje hranice celého pozemku, jehož 

většinu na západ vyplňuje park v japonizujícím stylu; 4) bazén se zázemím v samostatných 

hmotách ve svahu severně od hotelu, k němuž přiléhá opalovací plocha. 
216

 [7] 

4.3.1.1 Festivalový soubor v podnoži 

Podnož je členěná na jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží, tzn: suterén (-1), 

přízemí (úroveň terénu), mezipatro a první patro.V úrovni městského parteru, tj. v přízemí  

a mezipatře je umístěna různorodá struktura obchodů, ramp a přístupových hal do 

festivalových prostor a hotelové věže, jež má sloužit jako medium mezi drobnou a 

zdobnou městskou zástavbou a monumentální hmotou hotelu. Do kvadratické hmoty 
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podnože jsou vloženy tři válcové objemy sálů. Velký sál přístupný z patrového foyer 

(zasahujícího do přízemí a mezipatra) a z festivalové haly v patře západní části podnože, ze 

které jsou přístupné i menší dva sály rozestavěné okolo. Rozlehlý vzdušný prostor je dále 

obklopen festivalovým i technickým zázemím, jako jsou např. toalety a bufet. 
217

 

Hlavní festivalové kino, tzv. „Velký Sál“ je amfiteatrálně uspořádán a byl určen 

primárně pro promítání filmů všech formátů. Lze ho však využívat i pro jiné účely, jako 

jsou koncerty, estrády, kongresy a různá zasedání.
 218

  

Významným prvkem Interiéru jsou bloky samostatných akustických stěn, o nichž 

Pavel Smeťák  hovoří jako o „břidličných stélách.“ Jedná se o kamenný obklad upevněný 

na jednotlivé pohyblivé desky. Základní konstrukci tvoří válcové profily, jejichž natáčením 

je možné upravovat akustické podmínky v sále.
219

  

Sama autorka Věra Machoninová k projektování sálu říká: „ Po vyhrané soutěži na 

Thermal jsme si vynutili, že než začneme pracovat na podrobnějším projektu, musíme vidět 

nejvýznamnější objekty kin v Anglii a ve Francii. Ministerstvo nám seznam schválilo a my 

všechno shlédli.“
220

  Díky poznatkům této studijní cesty má sál dokonalou akustika a 

špičkové technické vybavení, skýtající záruku vysoké úrovně při pořádání filmových 

festivalů.
 221

 V sále bylo také nainstalováno devadesát osm reproduktorů s časově 

opožděným signálem v úměrné vzdálenosti od plátna, aby se zvuk ozýval na všech místech 

sálu ve stejný čas.
222

 U Velkého sálu jsou zároveň vyřešena všechna potřebná podpůrná 

zařízení, jako pokladny, šatna, nebo např. překladatelské stanoviště
223

, kde pro zahraniční 

návštěvníky festivalu mělo fungovat bezdrátové tlumočnické zařízení do šesti jazyků.
224

 

Má tisíc dvě stě sedadel a šedesát regulovatelných světelných objektů, jež zaručují mnoho 

                                                 
217

 VORLÍK 2014b, 14. 

218
 Lázeňský dům a kulturně společenské centrum THERMAL. Pozemní stavby n.p.  Karlovy Vary 

1976 , 6.  

219
 SMEŤÁK 2014, 97. 

220
 FILSAKOVÁ/ VORLÍK 2006,  188. 

221  Stráž míru X, říjen 1983. 

222
  Ibidem 

223
  Lázeňský dům a kulturně společenské centrum THERMAL. Pozemní stavby n.p.  Karlovy Vary 

1976 , 6.  

224
 Stráž míru X, říjen 1983. 



Markéta Donátová, Hotel Thermal v Karlových Varech 

 

44 

 

variant nasvícení pro případná divadelní představení. Podium má čtyři opony a tři zvedací 

díly. Dva přední se dají zdvihnout do čtyřiceti cm  a  zadní do šedesáti..
225

  

 V nejmenším oválu, jež stejně Jako Velký sál vyrůstá z jižní strany fasády, se 

nachází  tzv. „Malý  sál“, kde se měla původně nacházet  loutková scéna, divadlo dětí, kino 

Čas a je určen pro představení menších forem a komorní koncerty a  pojme cca 250-300 

osob. Poslední cylidnrický útvar se nachází na  severní straně, směrem ke stráni a obsahuje 

sál pro plesy, zasedání  a kongresy tzv. „Konferenční sál“ s kapacitou 300  míst. 
226

 Pavel 

Smeťák ve stavebně-historickém průzkumu dále uvádí, že: „ K sálu je připojeno 

konferenční zázemí překladatelských kabin pro simultánní překlad a zázemí žurnalistů. 

Vstupy do těchto místností jsou samostatným schodištěm, které je přístupné z prostoru 

festivalového štábu.“
227

 Zázemí festivalového štábu zabírá severozápadní kvadrant 

festivalové části podnože, mezi Konferenčním a Velkým sálem a foyer.  

V jižní stěně foyer, mezi Velkým a Malým sálem,  jsou vstupy do tří menších salonků, 

označovaných I, II, III. Každý z prostorů má kapacitu 50 míst, které se dají společně 

propojit.
 228

 „Malé sály jsou určeny pro prezentace a projekce s malou diváckou kapacitou 

(…) a jako klubové místnosti.“
229

  Dále se zde nacházejí vně i uvnitř objektu výstavní síně 

a další plochy určené k podobným účelům.
230

  

V mezipatře celé podnože probíhá otevřená pasáž s dalším příslušenstvím, jež se snaží 

celou hmotu budovy začlenit do proporcí města a nenarušit tak přirozený životní rytmus, 

jež v těchto místech panoval značnou část historie. „ Chaotická podoba stávající zástavby 

je vedla k řešení souboru staveb metodou „urbanistické vložky“. Díky vyvýšené pěší 

platformě si skupina měla vytvářet vlastní komunikační úroveň, de facto vlastní terén,(…)  

ve formě teras nebo dlouhých ramp, řešících přístup do stavby z více výškových a 

funkčních úrovní (...)“
231

  Pro zdůraznění funkce mezipatra, jako komunikačního uzlu, je 

interiér maximálně propojen s okolím i po vizuální stránce. Jak zmiňuje ve svém příspěvku 

do stavebně-historického průzkumu i Pavel Smeťák, autoři se snažili v interiéru do 
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maximální míry využít prosklených stěn a volných prostorů spolu s rozmístěním zeleně. 

232
Lukáš Beran sice používá termín „urbanistická vložka“ primárně v souvislosti 

s projektem Machoninových do soutěže na Dům múzických umění v Brně (1963), ale sám 

dodává, že tento princip byl plně rozveden právě v komplexu Thermalu a v obdobném 

pojetí i ve stanici metra na Budějovickém náměstí. Metro mělo vzniknout v rámci generelu 

spolu s dalšími objekty, konkrétně Domem bytové kultury, hotelem, třemi 

administrativními objekty, kinem a lázněmi. Ondřej Beneš o podobě metra uvádí: „ 

Podlaží vestibulů metra mělo být pulzující pěší komunikací, zatímco horní bylo spíše 

zklidněnou plochou s vloženou zelení a třetí mělo být částečně využito jako povrchový 

parking. Objekty měly působit jako vznášející se solitéry, jejich půdorysy byly 

v jednotlivých nivó náměstí maximálně uvolněné a objemy uzavíral pouze skleněný plášť 

(obdoba „ vnitřního urbanismu“ hotelu Thermal).“
233

 

V přízemí a mezipatře festivalové části podnože je umístěn rozlehlý vestibul přes 

dvě podlaží s rozměrným ochozem v patře.
234

 Oproti hlavnímu vstupu z promenády jsou 

do severní stěny zabudovány šatny s vloženým podhledem, jež je tvořen podélnou bílou 

deskou. Druhý podhled ve formě „vloženého mezistropu v ocelovém rámu“ je umístěn 

v zádveří  hlavního vstupu a prochází stěnou do exteriéru, kde se transformuje do podoby 

markýzy. 
235

 

Foyer velkého sálu v přízemí má hned několik vchodů, jež prakticky definují jeho 

tvar, neboť celý prostor je formován takovým způsobem, aby přirozeně nasměroval 

návštěvníky a ústí před konvexní vloženou hmotou velkého sálu, jež je zvýrazněna 

pohledovým betonem a sochami karyatid od sochaře Miroslava Chlupáče.
236

 Na severní 

straně k foyer přiléhá odstupněný prostor baru a salonku, jež je oddělen jen celoplošně 

prosklenou příčkou, čímž se vizuálně připojuje foyer a vzniká tak jakýsi jeden 

„nadprostor“. Na tuto opticky zvětšenou plochu reaguje i vybavení obou celků.
237
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4.3.1.2 Hotel ve věži se zázemím v podnoži 

„Stravovací kapacita se skládá z restaurací I. a II. cenové skupiny, obslužné terasy, 

kavárny a snídárny, vinárny, haly, denního baru a salonků. Celkem je zde 1498 míst u 

stolu. V době hlavní sezony se počítá s podáním 3000 hlavních jídel denně.“
238

 

V suterénu hotelové části podnože je umístěna vinárna s tanečním využitím.  Vlastní 

vinárna je na severní straně je na severní a západní straně částečně vymezená příčkou, jež 

se za barem plasticky zalamuje a vytváří kontrast k půlkruhově zakřivenou linií baru, jež se 

rozpíná v severozápadním kvartálu prostoru. Tento náznak kruhu dochází svého naplnění 

v podobě tanečního parketu ležícího v severovýchodní části.
239

 Jižní stěna je rozčleněna 

boxy z jednotlivých lavic se stolky. Centrální část prostoru je vyplněna menšími sestavami 

stolků s přistavenými židlemi. 
240

 

V přízemí hotelu jsou umístěny restaurace 1. a 2. Cenové kategorie, do nichž se 

vstupuje ze společného vestibulu. Celý prostor byl původně volný, členěn jen sloupy, 

rytmicky umisťovanými skupinami stolů a židlí a naproti vchodu byla umístěna pravoúhlá 

fontána.
241

 Restaurace 2. cenové kategorie se rozkládá přes celou šíři hotelové podnože a 

jižní a východní prosklenou stěnou se otevírá do přilehlého parku v japonském stylu.  

V mezipatře hotelové části, jež je od pasáže ve festivalové části odděleno průchozí 

prosklenou stěnou, je v západní části umístěna recepční hala, jež v podstatě vytváří jeden 

prostor s barem v jižní části. U východní fasády jsou přes celou šíři podnože, podobně jako 

o patro níž jídelna 2. Kategorie, umístěny snídárna a kavárna. Dominantní roli v hale 

zastává vzdušně pojednané reprezentativní schodiště, které vytváří přirozený předěl mezi 

recepční lobby a denním barem. Dále je halový prostor dělen pouze sestavami nábytku.“
242

 

Jak popisuje Pavel Smeťák, v prostoru hraje důležitou roli zeleň. „ Prostor je členěn do 

dvou částí vloženou sestavou interiérových skleníků, které vtahují koncentrovanou zeleň do 

středu dispozice. Blok skleníků odděluje prostor snídárny od plochy lobby denního 

baru.“
243
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„První patro hotelové podnože spojuje provoz hotelové části s částí kina. Jsou zde 

umístěny prostory konferenčních salonků a universálně použitelná restaurace Moser. 

Z mezipatra sem proniká část vestavěného jádra se zázemím, ale je obloženo panely 

z ostřikovaného betonu (v mezipatře břidlice). Tři salonky jsou umístěny na západ 

vestavby a restaurace Moser naopak ve východní části se vstupem z jihu.
244

  

Z podnože vyrůstá 65 metrů vysoká věž vyznačující  vstup do lázeňského údolí.
245

 

V hotelové věži je celkově naprojektováno 273 pokojů pro 700 hostů i s přistýlkami. 

K vybavení pokoje původně patřilo vlastní WC, bidet, rozhlasový přijímač, telefon, 

klimatizace a balkon s lehátkem u pokojů obrácených k řece. 
246

 

4.3.1.3 Bazén se zázemím 

Ve stráni na severu za hotelem stojí ve svahu  Sanatorium,  jehož součástí  byla 

původně  vyhlídková kavárna, samoobslužná restaurace, snack bar  a šatny pro plavce.  

Vstup do bazénu v zimním období je řešen krytý vplouvacím kanálem s ponornou stěnou. 

Ke koupališti patří dobře vybavené šatny, umývárny a také sauna.  Termální koupaliště 

původně mělo sloužit dopoledne k rehabilitačnímu plavání pacientů a odpoledne a večer 

bylo přístupno veřejnosti.   

Dobová brožura uvádí, že „Otevřené koupaliště 16 x 50 m je s hospodářským a 

společenským vybavením dimenzováno pro 900 návštěvníků.  Je zásobováno přebytky 

upravené termální vody o stálé teplotě 28 C. Čištění se děje recirkulací s trojnásobným 

obratem celého obsahu bazénu denně.“ 
247

 

Vnitřní prostor bazénové nádrže byl původně pokryt dlaždicemi krémové nebo bílé 

barvy. Zpevněná opalovací plocha obklopující bazén byla pokryta „mozaikovou 

mramorovou dlažbou“  tvořenou úzkými pásky bílé barvy.
248

 

Samotný bazén byl ve své době typem výměnného systému jedinečný 

v Československé republice a ojedinělý i v Evropě vůbec. 
249

 Vřídelní voda je jímána 

v noci do akumulační nádrže pod terasou u restaurace, což kromě jiného způsobuje, že je 
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terasa  v jarních a podzimních měsících prohřívána a voda  se v tomto prostoru speciálním 

způsobem zbaví  pro koupání a technické zařízení nepotřebných solí. Unikátní systém na 

čištění termální vody byl vyvinut Inženýrem Kohoutem z ČVUT v Praze a ing. Erbanem. 
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4.4  Thermal – Interiéry, exteriéry a jejich vztahy 

Při složitosti prostorové konstrukce hotelu Thermal, a staveb Manželů 

Machoninových obecně, se zdá skoro až zarážející, že by neměly žádnou hlubší filosofii. 

Pokud Věra Machoninová odpovídá v rozhovorech na otázky po inspiraci, nebo významu 

jejich díla většinou odpovídá velmi vágně. Možná to je způsobeno tím, že architekti 60. 

Let nebyli příliš zvyklí sepisovat své teorie. Vladimír Machonin byl sice teoreticky aktivní, 

ale zřejmě jiným způsobem než je interpretace vlastních děl. Dá se však předpokládat, že 

většina architektů frustrovaná dobovým normativním diktátem podvědomě nasávala 

jakoukoliv domácí či zahraniční intelektuální aktivitu. Bylo by  přitažlivé se domnívat, že 

způsob, jakým Machoninovi konstruovali prostor, by mohl mít kořeny v některé 

z dobových filosofických problematik.  

V rámci publikace Tvary, formy, ideje prezentuje Ludmila Hůrková svůj příspěvek 

nazvaný Jan Patočka a hledání přirozeného světa v architektuře 60. let. Autorka zde uvádí, 

že pro filosofii období 60. let byl důležité téma hledání přirozeného světa, o což se Patočka 

v našem prostředí zásadně zasloužil.
 251

 

Již v roce 1936 vydal habilitační práci na téma „Přirozený svět jako filosofický 

problém, která zařadila Patočku mezi nejpřednější představitele české filosofie.
252

 Patočka 

navázal na myšlenky Heideggerovy ontologie a pokusil se „(…) analyzovat právě ty 

souvislosti, díky nimž nemáme jednotlivé věci, nýbrž právě svět.“
253

 

 Jedním z jeho zásadních textů byla studie „Prostor a jeho problematika“, kterou 

napsal zřejmě v roce 1961, ale své teze týkající se problematiky estetiky a dějin umění 

nejkomplexněji rozvinul v souboru studií Umění a čas, vydaného roku 1966. Hůrková 

uvádí, že Patočka  „ Ve statích ze 60. let obohatil téma přirozeného světa o studium 

skladby a logiky jeho komponent, „neboť tento svět je bohatá struktura, která se prožívá 

v originále“, a prohlubuje jeho deskripci o další složky, jež pravděpodobně čerpal 

tentokrát z Heideggerovy filosofie. Základem je země, jako nehybný podklad všeho 

tělesného a nebesa jako její protipól, ze závěrečného shrnutí pak vyplívá nejdůležitější 

moment studií, že přirozený svět je světem pohybu.“
254

 Hlavní myšlenkou je rozpor mezi 
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vědeckým výkladem světa a předvědeckou zkušeností člověka, který způsobuje rozštěp 

lidského života na svět ve kterém myslí a svět ve kterém žije.  

Zdá se, že tato filosofie artikulující dobový náboj, se mohla promítat do polohy v 

uměleckém prostředí. Logika doznívajícího modernismu, založeného na striktně 

vědeckém, konstruktivním a funkčním přístupu k architektuře na jedné straně a  v 

přírodních organických tvarech výtvarných děl s archetypální symboliku na straně druhé. 

Tímto způsobem vyznívá i výrok Mileny Lamarové, vyjmutý z jejího článku o užitém 

umění v publikaci Československé výtvarné umění.: „60. léta jsou považována za důležité 

období ve vývoji  moderní architektury a designu, i když v sobě obsahovala i moment jeho 

negace.  V rozporu s geometričností a prostotou starších vývojových fází modernismu 

položila 60. léta důraz na organičnost a expresivitu.  Teprve  s érou takzvaného „Nového 

modernismu“ v závěru 60. let opět nastupují geometrické tvary.“
255

  

Stejně tak samotná budova hotelu Thermal, ve všech svých, může být interpretací 

tohoto systému.Princip kontrastu je jednou z fundamentálních zákonitostí, kterou 

Machoninovi obecně využívali při budování prostoru (pravoúhlé x oblé, přírodní x 

technicistní atd.). Při tvoření svého vlastního „přirozeného světa“ prostřednictvím 

Gesamtkunstwerku, 

Základní konstrukční rámec při budování prostoru, který Pavel Smeťák nazývá 

„objektový interiér,“ vytváří jakýsi vše spojující vesmír, do něhož jsou vkládány jednotlivé 

různě fungující světy a je totožný pro celou hlavní budovu i sanatorium ve svahu. Při 

popisu mezipatra ve stavebně – historickém průzkumu Smeťák píše, že „Opět je rozvíjen 

princip objektového interiéru s dílčími dostavbami, kdy celkové interiérové orámování 

tvoří zemitě hnědý podhled,(…), v kontrastu s velmi světlou v ploše až bělostnou 

mramorovou podlahou (…)“
256

  a spolu s maximálním otevřením prostoru  směrem do 

exteriéru prostřednictvím průhledů skrze prosklené příčky.  

 Nejdůležitější částí objektového interiéru je „objektový podhled“. „ Jednotný 

objektový podhled, použitý ve všech halách, chodbách, v hotelové věži a přecházející i do 

převisů exteriérových objemů, vytváří výrazný sjednocující element budovy. Tmavé tóny 

zemité hnědé pohled vizuálně upozaďují, čímž je při denním vnímání prostoru umocněn 

výrazný pohled do exteriéru. Barevnost pracuje se scénickým efektem, kdy ze základní 

tmavé plochy vystupují výrazně kontrastní prvky. Jednotlivé prostory získávají tmavou 
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horní plochou neurčitou hloubku.“ 
257  

Dlažba podlahy je pokládána do dlouhých pásů a 

vytváří tak rytmické užší a silnější pruhy střídáním „žíhaného konglomerovaného 

mramoru“ (tmavší) a mramorové dlažby (světlejší). 
258

  Podobný způsob práce s barvou se 

poprvé objevuje v díle architekta Alvara Aalta již v předválečné době, např. v kancelářské 

budově novin  Turun Sanomat v Turuku z konce 20. let. Aalto využívá lesklých tmavých 

povrchů stěny a stropu, aby zmnožil jednotlivé  prvky v interiéru a opticky tak zvětšil 

prostor (hlavní schodiště, tiskařská hala).
259

  

4.4.1 Beton a zeleň 

Vedle „ objektového interiéru“ je základní konstrukčním materiálem, umožňujícím 

volný přechod prostoru z interiéru do exteriéru a naopak, beton a zeleň. Zase zde vyvstává 

určitý svod interpretovat tuto dialektiku jako snahu  spojení něčeho konstruovaného, 

artistního a umělého, reprezentovaného betonem s přirozeností přírodních zákonů, jež 

reprezentuje zeleň a japonizující pojetí parku. Tato poloha vychází z Le Corbusierova 

poválečného brutalismu, jež se např. v případě poutní kaple v Ronchamp (1950-55)
260

 

dostává až do polohy sochy 

Beton se v architektuře hotelu Thermal vyskytuje nejvýrazněji ve dvou podobách – 

jako  “pohledový beton“ a ve formě ostřikovaných betonových panelů. Felix Haas k tomu 

ve své knize dodává, že Le Corbusier použil pohledový beton poprvé na Unité d Habitation 

v Marseille, jež bylo postaveno v letech 1946-1952. Povyšuje zde beton na nový 

monumentální materiál se stejným étosem, jako měly mohutné kamenné bloky v baroku. 

Aby tento ráz podtrhl, nechává beton v původním stavu.
261

  „ (…) Beton je ponechán bez 

obkladu nebo omítky, je tedy režný či „pohledový“. Povrch je „upravený“ otisky šalování 

(dřevěného bednění): jehož prkna byla předem uspořádána tak, aby vznikl ornamentálně 

působící vzor. -  Hrubé tvary a drsný povrch budovy podnítily vznik betonového 

brutalismu.“
262

 Pohledový beton se vyskytoval již dříve, například v dílech Perreta či 

Wrighta, ale vždy hladký, neupravovaný záměrným rastrem.
263

  Jedná se jak o 
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materiálovou tak ideovou reflexi Le Corbusierova předválečného přísného funkcionalismu, 

jež se snažil vytěsnit jakýkoli funkční omyl. Haas uvádí citaci Le Corbusierova výroku: „ 

Už jste někdy na svých procházkách potkali Venuši medicejskou nebo Apollona 

belvedérského z masa a kostí? Chyby jsou lidské, jsou všedním dnem.“
264

 Tento Le 

Corbusierem vytvořený vtah mezi monumentalitou, skulpturálností  a estetickou 

působivostí betonu bezpochyby posunuje mnoho jednotlivých částí i celků v hotelovém 

komplexu na úroveň “uměleckého díla“.  

Druhý zásadní způsob využití betonu je jsou ostřikované betonové panely, o 

kterých  Petr Vorlík píše: „Tryskané betonové panely jsou dalším prvkem, který je použit 

v celém objektu, bez ohledu na přechod mezi exteriérem a interiérem.“
265

 V časopise 

Architektura ČSSR  autor Jiří Josefík uvádí článek s názvem „Nové metody výtvarného 

zpracování betonu“, kde píše: „ „Sochařské dílo tvořilo vždy součást architektury a 

dotvářelo tak konečný celkový výraz stavby. Každé časové údobí mělo svůj výraz, tj. sloh, a 

jak umělecká díla doplňující architekturu, tak i architektura byly tvořeny stejnou slohovou 

myšlenkou. Materiály, které používala architektura, používali umělci, kteří tvořili 

umělecká díla pro architekturu. (…) Moderní architektura přinesla do stavebnictví nový 

prvek, armovaný beton. (…) Dnešní doba hledá nové způsoby spojení výtvarných prvků 

s architekturou, neboť tradiční způsob se s moderní architekturou dobře nesnáší. Z tohoto 

důvodu je třeba vycházet z myšlenky užívat takových materiálů, z nichž je celá stavba, 

materiál určitými způsoby zušlechtit a zpracovat.“
266

  Betonový panel je tak v 60. letech 

povýšen na sochařský materiál rovnocenný s klasickými médii, jež je určen k tomu, aby 

z něho byly vytvářeny sochy pro soudobou architekturu. Stejně tak Machoninovi v 

interiéru používali  panely v případech, že chtěli podtrhnout plasticitu stěny nebo příčky, 

jež často bývá jeden z mála pevných bodů v jinak vzdušném a co nejméně definovaném 

prostoru. Tyto úseky bývají navíc půdorysně velmi bohatě členěny nezávisle na funkčnosti 

prostoru, proto v kombinaci s výtvarným působením panelů přestává být takto pojatá stěna 

stěnou a začíná se stávat sochou.  

Zatímco beton nabízí v konstrukci vlastního prostoru konotace s umělostí a 

civilizací a z logiky věci pocitově prolíná spíše „zevnitř ven“, zeleň naopak vytváří jakýsi 
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přirozený přírodní rámec, jež prosakuje „zvenku dovnitř“ a pomáhá tak zásadním 

způsobem utvářet komplexnost nového „světa“.  

Vliv Japonských zahrad mohl být zprostředkován působením Kenzo Tanga a 

japonských metabolistů, jež byli ve světě této doby již aktuálním tématem. Machoninovi 

navíc sami Japonsko navštívili, 
267

 což je zřejmě ovlivnilo jak v případě parku, tak při 

upravování návrhu na budovu sanatoria. Konkrétně tento vliv zmiňuje letmo ve svém textu 

o Vladimíru Machoninovi i Lukáš Beran.
268

 

Je možné se domnívat, že japonská tradice, kde je dům velmi úzce spojen se 

zahradou, dovolila Machoninovým umisťovat efektivně zeleň i do interiérů v podobě 

skleníků, jež zároveň v některých místech člení prostor místo plných příček. Autor 

publikace o japonské architektuře Drahomír Illík uvádí, že „Od nejstarších dob byla 

zahrada v Japonsku součástí architektury a tvořila s obytným domem jeden celek. (…) 

Tradice spojení domu se zahradou se udržela až do současné doby. Moderní zahrada je 

v podstatě obdobou zahrady tradiční. I když v současných japonských  velkoměstech 

omezený prostor zahradám nepřeje, (…) nahradí ji mechem a kapradím obrostlý 

vyhloubený kámen s vodou, (…) nebo tzv. zahrada v hrnci nebo na podnosu (bonsai) se 

zakrslými stromky.“
269

 

4.4.2 Barevnost  a struktury 

Dalším důležitým plánem, jež má v rámci prostoru hlavně orientační a emotivní 

funkci, jsou barevnost a struktura, pro které také vytváří rámec objektový interiér. 

Objektový interiér se nejvíce prosazuje v mezipatře a k němu přiléhajících veřejných a 

poloveřejných prostorách – vestibulu velkého sálu a navazujícího foyer, recepční lobby a 

baru. Tyto prostory mají neutrální charakter často doplněný skleníky se zelení 

„prosakující“ z exteriéru a základní barevnost vybavení se pohybuje v rozmezí zemitých, 

zelenošedých a modrošedých tónů. Prosazují se spíše velké, jednobarevné plochy bez 

výraznějších struktur (pokud nepočítáme jemnou strukturu ostřikovaného betonu nebo 

břidličného obkladu). V hotelové části mezipatra je do objektového interiéru zabudovaný 

pult recepce, jež má spolu se sedacím nábytkem sytou červenou barvu, která kontrastuje 

s okolním laděním. Pro příchozího hosta je tak adekvátně zdůrazněna nejdůležitější část 

                                                 
267

 Informace poskytnutá Petrem Vorlíkem v rámci emailové komunikace.  

268
 BERAN 2004, 271–277. 

269
 ILLÍK 1970, 8. 



Markéta Donátová, Hotel Thermal v Karlových Varech 

 

54 

 

prostoru.
270

a k obdobnému řešení dochází i ke schodištěm vizuálně oddělené části denního 

baru.
271

  

Dalším „ stupněm“ interiérů, které jsou již více diferencované, jsou foyer v prvním 

patře, chodby a restaurace. Stále se zachovává objektový podhled, ale je více rozlišená 

barevnost, výzdoba, členitější dělení stěny a různorodější barevnost. Stále se zachovává 

zdůrazňující funkce červené barvy, i když už je barevnost celkově tlumenější,  ne tak 

kontrastní.  

Foyer festivalových sálů v patře bylo založeno na kontrastu modré plochy podlahy 

a červených dýhovaných obkladů. 
272

 Jednota je vizuálně rozrušována po celé ploše 

místnosti volně rozmístěnými skupinami bílého sedacího nábytku a hravě uspořádanými 

pravoúhlými světlíky a svítidly ve stropě, jež na bílý nábytek reagují zdánlivě bílým 

světlem pronikajícím tmavým stropem. 
273

 Vstupy, spolu s barem zabudovaným mezi 

konvexními vypuklinami, jsou pojaty jako významné orientační body, zvýrazněné jak 

červenou barevností, tak i strukturálně výrazným radiálním členěním obkladu.
274

 Na foyer 

sálů navazuje v hotelové části v podstatě stejnou barevností foyer salonků a restaurace 

Moser, akorát bez výrazných akcentů bílé.
275

 

Chodby, pokoje ve věži hotelu a restaurace v podnoži jsou na rozdíl od vznešených, 

skoro až aristokratických a chladných barev foyer vyvedeny spíše v teplých, útulných, 

zemitých tónech, bez kontrastních barevných i strukturálních výkyvů.  

V restauraci 1. a 2.cenové kategorie [10] základní barevnou hladinu určuje 

tmavohnědá barva objektového podhledu v kontrastu k světlým tónům dřevěného 

podhledu,  bara exteriérové zeleně, jež byla za tímto účelem vysazena v okolí oken
276

 a 

teplá, šedo-okrová barevnost tvořená ostřikovaným betonem.
277

 

Nejvíce individualisticky jsou pojaty sály a salonky v patře a dancing klub 

v přízemí. Maximální osobitost každého prostoru je zdůrazněna jak barvou, tak strukturou. 

Na rozdíl od zbytku prostor v hotelu tu nepřevládá „objektový podhled,“ ale rozdílně 
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sochařsky pojaté plastické stropy, které tvoří důležitou dominantu spoluurčující jedinečný 

charakter místnosti. Většinou se jedná o vzrušivě působící struktury, poskládané 

z opakujících se a překrývajících dílů, přecházející v různých formách i do podoby 

obložených stěn. [11] Tato fragmentace není samovolná, ale často vychází z akustických 

potřeb sálu. Obklad má usměrňovat zvuk a optimalizovat dané akustické podmínky 

prostoru. Naopak barva přestává být nositelem orientační funkce, ztrácí svůj racionální 

význam, získává silně expresivní náboj až fyzicky zpřítomňující kulturní aktivitu a svým 

akcentem umocňuje dojem diváka.  

 Jak popisuje Pavel Smeťák u Konferenčního sálu, „ Obklady jsou formovány do 

efektivního geometrického členění ve formě různě vystouplých ploch čtvercových polí. 

Rozpohybovaná geometrická struktura bravurně tvořená opakováním prvků akusticko-

osvětlovacích boxů, je pro interiér sálu specifická. Prostor je v severní části otevřen přes 

rozměrný pás oken směrem do venkovní zeleně.“
278

 Struktury a barevnost v budově 

sanatoria vychází ze stejných zásad jako u hlavní budovy, akorát se v některých 

momentech přizpůsobují přítomnosti vodní plochy, stejně jako ostatní interiéry v 

komplexu vstřebávají okolní zeleň. 
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4.5 Interiéry a vybavení 

Pro československý design, stejně jako pro zbylé umělecké disciplíny, mělo zásadní 

význam Expo58 v Bruselu, hlavně český pavilon, jehož autory byli Hrubý, Cubr a 

Pokorný. 
279

  Důležitým impulsem bylo pojetí interiéru jako takového. Dochází k prolínání 

interiéru a exteriéru prostřednictvím skleněné stěny. Prostor však nepůsobil neútulně. 

Hlavně v restauraci byl členěn paravany, které vytvářely intimní prostředí zdůrazněné 

umístěním osvětlení. Později se v rámci bruselského stylu rozšířila hlavně štíhlá zvonovitá 

světla, umisťovaná přímo nad stoly a ohraničující svým světlem potřebný výřez osobního 

prostoru pro návštěvníky. Ve větších shlucích tento typ svítidel vytvářel moderní lustry, ale 

uplatňovaly se i ve formě závěsných girland nebo jednotlivě jako bodová světla. Prosadila 

se zde i světla zapuštěná v ploše stropu. Interiéry byly dále zdobeny tapiseriemi s 

figurálními nebo abstraktními motivy, prostorovými plastikami, reliéfy atd. 
280

 Tyto 

modernistické zásady, jež Brusel zprostředkoval a znovuoživil v našem prostředí, můžeme 

považovat za základ pro vytváření interiérů v 60. letech a hotel Thermal není výjimkou. 

Navazuje a dále rozpracovává přesně takové momenty, jako kontrast volného, otevřeného 

prostoru a intimity, která je do něho zasazována, aniž by ho narušovala. Dále propojení 

architektury s volným uměním nebo využití výstavních zásad a scénografie, jež měly 

v Československu dlouhou tradici. 
281

 

Nelze však přehlížet, že celá výstava byla organizována státní mocí. Základem byla 

pevně daná ideologická struktura, která v rámci sobě únosných mezí nechala volnost 

kreativnímu individuu. Nikdy však tato míra osobní a názorové volnosti nepřekročila 

oficiálním diktátem stanovené hranice. Pro potřeby Expa a nutnost reprezentace byli 

vybíráni nejlepší čeští autoři schopní spojit domácí tradici se světovými trendy a vytvářet 

inovativní  postupy. Toto vynucené ideologické uvolnění  rehabilitovalo množství 

výtvarných oborů, které díky totalitnímu diktátu ve velké míře v poválečném 

Československu stagnovaly (keramika, sklo). 
282

   

Důležitým prvkem se stalo pěstování řemeslné kultury, která měla 

v Československu tak hlubokou tradici. Tento vztah ke střídmosti a citlivost k materiálu 

byl jedním z důvodů, proč se v 60. letech stal pro Československo tak výrazným 
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inspiračním zdrojem skandinávský design a v neposlední řadě sama moderna. 

Skandinávský design slavil úspěchy v celé  Evropě. Severské země tradičně ve svých 

uměleckých projevech vychází  z drsných poměrů zdejší přírody, které  formují estetickou 

stránku ve prospěch účelnosti a materiálu. 
283

 

Tento vliv se bezpochyby promítl i do interiérů Thermalu, kde vztah k barvě  

materiálu hraje důležitou funkci, a to hlavně na solitérně pojatých křeslech a osvětlení. 

V rámci své práce jsem se však rozhodla zabývat jen vybavením a sedacím nábytkem, 

jinak by byla tato kapitola příliš rozsáhlá.  

U veškerého nábytku v hotelech Thermal v jeho původním stavu byl bez pochyby 

kladen největší důraz na sedací nábytek, jehož jednotlivé kusy jsou chápány jako 

„solitéry“, navržené samotnou autorkou Věrou Machoninovou pohybující se v některých 

případech ( hlavně křesla) na hranici mezi sochou a volným uměním.  

Celkově vzniklo několik základních typů, jež se svými  obměnami přizpůsobují 

velikosti, funkci a atmosféře prostoru. Jednotlivé typy sedacího nábytku lze rozdělit 

pracovně do několik kategorií  jako: křeslo,  židle, lavice, barová stolička a gauč. 

Křesla jsou součástí těch interiérů, kde se má návštěvník hotelu cítit pohodlně a 

bezpečně a ve volných prostorech vytváří jakási intimní zákoutí, jejichž pomyslný prostor 

je často charakterizován ještě lokálním osvětlením. Křesla mají několik základních typů, 

jež jsou všechny založeny na oválném půdorysu sedáku, kotveny na centrální kolečkovou 

podnož a mají masivní skulpturálně pojatý opěrák, jež je  horizontálně členěn prošívanými 

pásy.
284

 Dle vyjádření  ing. Arch. Pavla Smeťáka: (…) vznikla souprava čalouněného 

nábytku myslím v přímé návaznosti na půdorys objektu, všechna křesla jsou stejně jako 

vložené solitéry kinosálů na kruhovém a oválném půdoryse, je to tedy jediný výrazný volně 

tvarovaný prvek v jinak striktně ortogonálním prostředí.“
285

 

Základní zhruba tři typy odpovídají zobecňujícímu popis a liší se od sebe v podstatě 

jen rozdílnými poměry a robustností mezi jednotlivými částmi celku: opěrák-sedák-

podnož, či absencí područek. Měly být umístěny ve trojici malých salonků ,
286

 ve snídárně 

v mezipatře,
287

 v kuřárně a salonku ve foyer velkého sálu.
288
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Nejvýraznější křesla tzv. „ušáky“ [9] jsou umístěny v recepční hale a lobby 

v mezipatře hotelu.  „Kulatý sedák navazuje vysoký skulpturálně tvarovaný opěrák s pěti 

vodorovnými pásy a vysokou hlavovou opěrkou. Podnož je centrální, kolečková 

z pochromované oceli. (…) Měřítko křesel velmi zdařile reflektuje objem rozlehlé recepční 

haly, která tak byla přirozeně členěna bez nutnosti použití paravanů nebo přístavkových 

prvků. Jenom tak mohl být naplněn záměr vytvořit jeden kontinuální prostor.“
 289

 Věra 

Machoninová k tomu dodává: „citace o tom, jak se v nich měl člověk ztratit“. 

Monumentální schodiště propojující všechna podlaží hotelové podnože a několik skupin 

nábytku  jsou jedinými prvky, jež přirozeně oddělují prostor hotelového lobby od denního 

baru. Křesla „ (…) svým uspořádáním vytvářejí pro sedící intimní „hnízda“ která ve 

vstupní části haly tvoří jasný identifikační symbol celého interiéru, potažmo hotelu.“
290

 

Ušáky byly umístěny i v obdobném prostoru o patro výš, kde vytvářely dvě kruhové 

osmimístné skupiny, kolem rozměrných kruhových konferenčních stolků.
291

 Dále  ve foyer 

292
 , kuřárně a salonku, vše sloužící jako před-prostory Velkého sálu.

293
 Dalším výrazným 

křeslem je nízké kruhové křesílko s bederní opěrkou napojenou pásem z nerezového 

plechu na područky, jež je ukotveno na kolečkovou podnož z nerezové oceli. Bylo určeno 

pro krátkodobé sezení čekajících hostů,
294

 a proto je umístěno v recepční hale v mezipatře 

a ve foyer všech tří festivalových sálů. Foyer je doplněno ještě o solitérní návrh plochých 

sedacích plat, jež byly rozestaveny mezi skupinami křesel a stolů a jinde v hotelu se 

nevyskytují.
 295

 

Další kategorií, jež se dá definovat výrazně jednotícími znaky jsou židle. Židle má 

podnož z ohýbaných chromových trubek, která je osazena sdruženým čtvercovým sedákem 

a opěrákem.
296

  Základní typ těchto židlí se od sebe opět liší jen provedení sedáku a 

opěráku, jež se mění podle funkce vnější nebo vnitřní a v interiéru se přizpůsobuje hlavně 

barevně. 
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Výjimkou  je křeslo  s rámovou trubkovou podnoží, jež tvoří spojitý rám, na který 

je nasazen  celočalouněný sdružený sedák s opěrákem čtvercového tvaru.  Druhý díl rámu 

křeslo podepírá zezadu a zároveň vytváří boční područky, na které jsou navlečeny 

prošívané opěrky.
297

 Tento typ se původně měl nacházet na východní straně  F- Baru a 

Konferenčním sálu, kam byl jako alternativní možnost ještě navržen ještě obdobný typ 

s volnými nohami.
298

 Někde mezi křeslem a židlí, podle  tomto textu výše specifikovaných 

definic, stojí otočné čalouněné židle s kostrou z černé mořené ohýbané lamely jež je 

přiznaná po bocích židle. Sedák i opěrák jsou čtvercového tvaru a židle je kotvená na 

centrální podnož s křížovou kolečkovou podstavou. Tyto solitérní kusy jsou umístěny 

výhradně v prostorách Vinárny a dancing klub v suterénu podnože. Jsou zde rozestavěny 

spolu se čtyřmístnými stolky mezi barem a lavičkovými boxy.
 299

 

Další typ židlí, jež odpovídají zobecňujícímu popisu, se dá rozdělit na interiérový a 

exteriérový. Interiérový se měl nacházet v jídelně 2. Cenové kategorie v přízemí podnože, 

kde byl rozmístěn spolu s jednoduchými čtyřmístnými (ale i většími) stoly.
300

  Čalounění 

bylo provedeno v šedohnědé látce a z vnitřní části členěno horizontálním prošíváním. 
301

 

Exteriérový typ byl určen pro posezení v okolí bazénu, a sedák s opěrákem jsou proto 

vyrobeny ze sklolaminátu.
302

 

Lavice jsou v hotelu ve dvojím provedení. První, nacházející se při západní a jižní 

zdi ve vinárně a dancing klubu, se skládá z konstrukce dýhované deskoviny na ocelové 

podnoži, na kterou je připevněn dělený čalouněný sedák a opěrák.
303

 Druhý typ je 

obdobný, ale s celistvým opěrákem a sedákem a nachází se při stěně v restauracích 1. i 2. 

cenové kategorie a snídárně.
304

 

Specifický typ nábytku byl navržen pro hotelové pokoje. V předsíni se nachází 

skříň, kompaktně vestavěná do obkladu, maximálně tvarově úsporná a rytmicky členěná  

dvířky z evropského modřínu. 
305

  Prostor samotného pokoje je dispozičně ovládnut 
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oknem, vyplňujícím čelní  stěnu pomyslného kvádru, takže se celá místnost přizpůsobuje 

průhledu do exteriéru, čemuž se podřizuje i nábytek a vybavení. „ Nábytek je držen 

v horizontální linii při spodní úrovni místnosti. Vysoké nábytkové kusy jsou umisťovány 

výjimečně (přídavné skříně apartmánů) a to vždy směrem dovnitř dispozice.“ Čisté pojetí 

vestavěného nábytku dává vyniknout nábytkovému solitéru, což jsou v tomto případě 

celočalouněná křesla s oválným sedákem a horizontálně členěným opěrákem,
306

 jež 

kontrastují s tvrdými pravoúhlými objemy nočního a konferenčního stolku.
307

  Dále byly 

v pokojích umisťovány postele, pohovky, taburety, popřípadě pracovní stůl s židlí.
308

 

Většina stolů v hotelu má formu jednoduché, nebo vizuálně zesílené  desky na čtyřech 

nohách.  

Dalšími významnými momenty interiérového vybavení jsou bary a recepce, jichž je 

v rámci objektu hned několik a všechny jsou v podstatě  řešeny stejným způsobem. 

V mezipatře je pult recepce „lze chápat jako svébytnou architekturu v malém měřítku“ 
 

Čelo pultu je stylizováno do dvou výrazných horizontálních hmot, tvořených zesílenou 

horní deskou a mohutným soklem. 
309

 

  Bary jsou umístěny většinou v rámci restaurací, kaváren, klubů  a foyer a fungují 

vizuálně jako záchytné body v prostoru. Linie pultu je tvarována podle toho,  do jakého 

objemu je zabudována nebo se k němu se přimyká. Přímý pult má bar v denním baru 

(mezipatro), jež je vestavěn do niky v objemu zázemí (prolínající se mezipatrem a 1. 

Patrem jako kompaktní kvadratická hmota).
310

 Ve snack baru (součást foyer velkého sálu) 

je půdorys baru několikrát pravoúhle zalomen podle tvaru zdi a na rozdíl od ostatních barů 

je obložen zeleně mořenou dýhovou deskovinou.
311

Pult s oblou křivkou kopírující hmotu 

sálu mají pulty ve festivalové hale v patře (foyer všech tří sálů) a F-baru, jež jsou pojaty 

téměř totožně. Čelo baru je hladké, obložené červeně mořeným dřevem, barová deska je 

opticky zesílena přečnívá přes čelo, jehož sokl je kryt ocelovou konstrukcí. Nad barem je 

umístěna působivá skulpturálně pojatá světelná markýza z eloxovaného hliníku, v jejímž 

podhledu jsou v několika řadách umístěna kulovitá svítidla.
312
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4.6 Solitéry 

.  

4.6.1 Normalizační plastika ve veřejném prostoru 

Komunistická strana se chtěla prezentovat prostřednictvím moderního 

socialistického státu, a proto se orientovala na veřejný a nikoliv privátní prostor.
313

 Většina 

plastik spadající do této kategorie se proto nalézá vně hotelu Thermal nebo v jeho 

veřejných prostorách. První publikací, která téma normalizačních soch zpracovává 

koncepčním způsobem je kniha Vetřelci a Volavky, jež vychází z dlouhodobého projektu. 

Díky vysoké odbornosti zpracování jsem se rozhodla převzít z této publikace terminologii 

a metodiku pro tuto podkapitolu.  

Od roku 1965 do roku 1989 platila štědrá kulturní politika totalitního státu, 

založená na Hlavě V stavebního zákona,
 314

  který ukládal, že každá státní stavba musí 

vyhradit 1٪ - 4٪ z celkového rozpočtu na výzdobu uměleckými díly. Stát takto zajišťoval 

práci vystudovaným výtvarníkům, čímž si chtěl zajistit jejich podporu. Jelikož byl jediným 

zadavatelem, vznikl typizovaný výtvarný generel, vytvářející jakýsi státní sloh.
 315

 Po 

okupaci roku 1968 převládala mezi většinou umělců nechuť zpracovávat politické náměty, 

a proto převládaly „ (…)neutrální figurativní motivy z prostředí rodiny, sportu, práce, 

stylizované náměty z flóry a fauny a abstraktní dekorativní objekty.“
316

 

Autoři knihy se ztotožňují s autory atlasů hub a jednotlivé plastiky dělí do 

klasických přírodopisných kategorií třída, řád, čeleď, rod, druh.  

Pro všechny plastiky je společná třída „ unavená moderna“ a drtivá většina soch 

v hotelu Thermal se dle autorů řadí do řádu  „abstraktní artefakty“ a  čeledě „normalizační 

abstrakce“. Jedním z mnoha druhů široké škály abstrahujících soch jsou tzv.: „vetřelci“. 

Autoři knihy sem řadí sochy vejcovitých forem, jež „ (…) měly evokovat optimistickou 

náladu nového života a vitality na tehdy vznikajících sídlištích. Vzhledem k motivům 

pukání, zauzlováni a vnitřních prostorů však působí spíše parazitickým než obtěžkaným 

dojmem. Nápadně připomínají kokony mimozemských příšer z amerického sci-fi filmu 
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Vetřelec z roku 1979.“
317

 Do této kategorie patří travertinová socha od Slavoje Nejdla [14], 

osazená roku 1977 v zeleni u jižní fasády hotelové části podnože. Dle Marcela Fischera je 

u Nejdlova „vetřelce“  důležitým prvkem jeho světlá barevnost a oblý tvar.
318

 Socha  

kontrastuje s tmavou, pravoúhlou siluetou podnože a věže, čímž vytváří jakési menší 

sochařské alter ego hmotám  velkého a malého sálu a opět dovádí do důsledku logiku 

celého komplexu.  

 Stejnou vizuální funkci plní socha Josefa Klimeše nesoucí název Kamenné variace 

pro Karlovy Vary (1977) [14] z nehodívského mramoru.
319

 Jak uvádí Pavel Karous, 

nejedná se však jen o nositele kontrastní funkce, nýbrž o odvážné sochařské dílo nadané 

intenzivním vnitřním pnutím.
320

 Náleží k rodu „monumentálních modelů“ a pod ně patřící 

druh „Měkkých forem“. Sem autoři publikace řadí díla, jež byla schopná se vyrovnat 

umění na západě 50. a 60. let.  „Obsahují vnitřní význam nezávislý na svém prostředí a 

době, Vycházejí z individuálního a systematického studia hmoty, prostoru, objemu a 

porozumění přírodních sil, které je formují. Artefakt jsou zhmotněnou odpovědí na 

elementární otázky gravitace, času, růstu, tektoniky, symetrie, „ Života, vesmíru a vůbec.“ 

Jejich tvarosloví působí jako monumentální studijní modely z přírodovědeckých kabinetů.“ 

321
 

 Mezi další plastiky, jež nejsou v atlasu uvedeny, ale j možné je zařadit do 

normalizační kategorie, patří  „Prameny“ a „Sloupy“ nedaleko bazénu a fontána s dívkou. 

Do prostoru před budovou sanatoria byla roku 1976 umístěna plastika Vlastimila 

Květenského nazvaná „Prameny“. Jak uvádí Eva Bortelová a Miroslav Pavel ve stavebně-

historickém průzkum, jedná se o tři 4,5 metru vysoké pilíře vyrobené z glazované 

šamotové hlíny. „Každý z pilířů je symetricky rozeklán, takže připomíná naštípnuté poleno, 

nebo skálu rozervanou vřídlem. Jednotlivé keramické díly jsou zdobeny reliéfními 

rostlinnými a figurálními motivy a texturou zvětralého kamene.“
322

 

Nedaleko od Květenského plastik jsou umístěny „Sloupy“ (1972-1975), jejichž 

autorem je sochař Miloslav Chlupáč. Dílo se skládá z několika pískovcových totemických 

útvarů stojících na betonovém bednění, jež přejímá jejich tvar a vytváří jakési „kontra-
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reliéfy“. „ Každá ze čtyř plastik je umístěna proti svému negativu, takže výsledek vyvolává 

dojem, jako by plastiky byly z betonové stěny vyjmuty.“
323

  

Uprostřed foyeru je umístěna fontánka, jež by se slovy Pavla Smeťáka dala popsat 

jako: „ (…) nízká bronzová plastika s fontánou, jejímž autorem je Arnošt Paderlík. 

Plastika ztvárňuje ženskou figuru, která je ponořena do vanové lázně Ironické vyznění 

námětu podtrhuje drobný proud vody tryskající z dívčina břicha, voda přepadává přes 

nízký okraj do podstavce, který je pokrytý velkými oblázky.“
324

 

 

4.6.2 Stalagmity, stalaktity a stalagnát 

V protiváze k normalizační plastice stojí autorská tvorba ve skle, o které Sylva 

Petrová ve svém textu o skle a keramice v antologii Dějiny českého výtvarného umění 

píše, že na konci 50. let české užité umění prožilo „generální katarzi“, která „ Spočívala 

ve znovuoživení modernistické teze, že umělec nemůže sloužit bližnímu lépe, než když bude 

sloužit sám sobě: sloužit své sebe realizaci a sloužit umění v širším smyslu.“
325

 Impulsem 

k takovému smýšlení byla opět světová výstava Expo 58 v Bruselu.  Český pavilon byl 

založen na tzv. solitérech, jak byly nazývány velké objekty a instalace v rámci celkového 

pojetí Gesamtkunstwerku. 
326

 

Inspirována přístupem autorů knihy Vetřelci a Volavky, jsem na základě 

podobnosti jak vizuální, tak fyzikální
327

 vytvořila vlastní skupinu „krasových jevů“, kam 

řadím skleněné objekty a plastiky  tzv. stalagmity a stalaktity. Na tuto skupinu plastik se  

výstižně hodí popis krápníků od Daisy Mrázkové:  „ (…) krásné, bílé tenké, vypadají jako 

krajky, nebo jako závoje, nebo jako mraky, nebo jako sníh, nebo jako vodopád. (…) A 

některý krápník je jako sloup a některý jako huňatý medvěd (…)“ 
328

  

Stalagmit „ jako závoj, nebo jako mraky a jako huňatý medvěd“ [13] je 

„skulpturální lustr“ od skláře Reného Roubíčka zavěšený ve foyer velkého sálu. Pavel 

                                                 
323

  BORTELOVÁ/PAVEL 2014 ,39. 

324
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325
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326
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327
 Sklo je kapalina a  pomalu stéká, takže technicky vzato z plastiky v Thermalu  krápníky opravdu 

vznikají. 
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Smeťák uvádí, že: „ Příbuzná svítidla ze skleněné tyčoviny navrhoval autor mj. na 

velvyslanectví v Londýně, pro hotel Intercontinental v Praze aj.“
329

 

Dalším dílem od téhož autora je stalagnát
330

 „ jako vodopád“ Tento bazén se 

skleněnou skrápěnou fontánou byl umístěn v restauraci 2. cenové kategorie. Půdorys 

obdélného betonového bazénu se postupně rozšiřoval, aby zde mohla být umístěna 

skleněná skulptura. Nádrž byla zvenku obložena barevnou mozaikou.
331

  

Pohledovou dominantou foyer v patře byly „ krápníky jako sloupy“ od Stanislava 

Libeňského a Jaroslavy Brychtové. „Tři různě velké skleněné objekty válcového tvaru byly 

kotveny do vysokých válcových manžet , které  byly po obvodu obloženy plechem z tmavého 

eloxovaného hliníku.“ 
332

 

4.6.3  Krajiny 

Jedná se o jakési kompozice jednotlivých prvků v prostoru, jež vyžadují určitou 

asociační vstřícnost diváka, aby byly odhaleny, stejně jako slon v pohádce Haló, Jácíčku 

od Daisy Mrázkové. „ (…) půjdeme tou malou horní pěšinkou a podíváme se na ten široký 

starý buk nahoře. Je tak krásně zkroucený, že vypadá jako slon…Když si stoupneš na jedno 

místo mezi kořeny a podíváš se, vidíš slona.“
333

 

Jedna z kompozic výrazně ilustrující krajinu je tvořena kaskádou vodních teras 

stoupající od řeky k promenádě a na nejvyšším stupni vrcholí v podobě betonového válce 

uzavřeného skleněnou plastikou od Stanislava Libeňského a Jaroslavy Brychtové. Celý 

tento celek se dá chápat jako jeden objekt, jež vybízí k interpretaci, že se jedná o vizuální 

zobrazení podzemních pramenů protékajících mezi jednotlivými vrstvami zvětralého 

podloží pod Thermalem a vyvěrajících ze země prostřednictvím drobného vodotrysku. 

Pokud přistoupíme na tuto možnost, pak se zároveň jedná o vtipný komentář k nesnázím 

při zakládání stavby, kdy byl objeven nový pramen.  

Jednou z nejpůsobivějších soch-krajin je interiér velkého sálu. [12] Divák sedící 

v hledišti má před začátkem představení výhled na skalnatá úbočí ve formě „břidlicových 

stél“, sbíhající se k černému horizontu jeviště, nad kterým se vznáší tajemná žhavá planeta 

nebo slunce. Celý výjev je zaštítěn rudnoucím hvězdným nebem. K akustickému aparátu 
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patří i sálový podhled, jež je poskládán z mohutných kovových lamel do působivého 

rastru. Na poskládání struktury se podílel sochař Čestmír Kafka. 
334

 Kafka se v 60. letech 

zabýval jak prácí s různými přírodními i umělými materiály, ovlivněnou hnutím arte 

povera, tak malbou, kde „V popředí jeho zájmu stály stavebnost a prostorová 

architektoničnost obrazu, konceptuální složky i prosazení prožitku času ve smyslu 

plynulého trvání. (…) Společná jim je vnitřní meditativní nota, uvážlivost výrazu a vůle 

k vytvoření děje  z přesně vedených linií, prázdna a plných ploch, (…)“ 

Umělecká díla tvoří v hotelu Thermal nedílnou a živoucí součást „světa“ se 

symbolickými významy, jež překonávají i případnou obsahovou vyprázdněnou 

normalizační plastiky. Stává se tak díky jejich orientaci na bohatou historii Kalových Varů 

jako lázeňského města. Existuje mnoho legend o jeho založení a mýtů fixujících se na 

jednotlivá místa a hotel Thermal se prostřednictvím své plastiky na tuto mytologii 

napojuje.  
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4.7 Závěr 

Celek festivalového kina a hotelu Thermal by ve své komplexnosti potřeboval mnohem 

podrobnější a erudovanější zpracování, než může formát bakalářské práce ( a bakalářského 

programu) poskytnout.  

  V rámci zkrácení svého textu jsem byla nucena vynechat mnoho zajisté důležitých 

a zajímavých momentů a zaměřila jsem se spíše na principy, které mi přišly nejdůležitější 

v rámci formálního i symbolického budování prostoru.  

 V první části své práce jsem se pokusila detailně rozpracovat kapitoly o privatizaci 

a lokalitě před stavbou. Ve výsledném posouzení se tak mohou zdát spíše sekundární 

problémy zbytečně podrobně rozpracované, ale byl to záměr. Připadalo mi důležité 

vypíchnout kontextuální informace, jež vytváří kolem každého artefaktu neviditelný náboj, 

jež ale významně ovlivňují vnímání veřejnosti. Privatizace hotelu Thermal má navíc velmi 

aktuální konotace do současnosti, v podobě snahy ministerstva financí  část cenného  

komplexu se sanatoriem a bazénem odprodat. Tento akt naštěstí ve správnou chvíli vzbudil 

pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti a magistrátu. Důsledkem byla internetová 

petice
335

 za prohlášení Thermal památkou a projekt RespektMadam
336

 během filmového 

festivalu.  Původně jsem chtěla tyto informace uvést právě do kapitoly o privatizaci, ale 

nakonec jsem se rozhodla ji nechat v čistě historizujícím duchu.  

 Dále jsem vynechala podkapitolu o soutěži a vývoji soutěžního projektu, protože 

tato problematika je velmi dobře a velmi podrobně zpracována v novém stavebně- 

historickém průzkumu z roku 2014. Znamenalo by to ho sem prakticky opsat. Tomu jsem 

se chtěla vyhnout, třebaže se mi to ani v jiných kapitolách nepodařilo. 

 Mnohem více pozornosti by zasloužila také svítidla a zhodnocení domácího 

zahraničního vlivu na celek komplexu a jeho části, ale bylo mimo moje možnosti a rozsah 

této práce takový elaborát kvalitně vypracovat. Kromě zmíněných nedostatků má tato 

práce jistě i mnoho dalších, jak obsahových tak formálních, ale budiž jí útěchou fakt, že 

byla psána s láskou.  
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