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Abstrakt 

 

ROMASHOVA, Yulia. Zánik a revitalizace lázní Kyselka. [Bakalářská práce].  

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., Praha: 2015.  

Bakalářská práce je věnovaná historii lázní Kyselka a jejich současnému zchátralému 

stavu. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, praktickou a návrhovou. Cílem této 

bakalářské práce je nalezení a potvrzení existenci způsobů zachránění bývalých lázně 

Kyselka. První část obsahuje teoretické informace vycházející z odborné literatury a 

článků, vztahujících se k tématu práce. V teoretické části jsem popsala základní definice 

související s cestovním ruchem, historii lázní Kyselka, rozebrala jsem postupy ke 

správnému porozumění současného stavu a vlivy pod kterými komplex lázní demoloval. 

Následně v praktické části jsou vyhodnocena výsledná data získaná z veřejných databází a 

literatury. Na základě těchto dat v návrhové části jsou uvedena doporučení, která by mohla 

vést k účinnějším možností zachránění lázní a jejích revitalizačnímu procesu.  

 

 

 

Klíčové pojmy: cestovní ruch, lázně, Karlovarský kraj, Západočeské lázně, lázně Kyselka, 

historie, minerální voda, pramen, zánik, Mattoniho Kyselka, památky, obnova, SWOT 

analýza, revitalizace  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

ROMASHOVA, Yulia. Extention and revitalization of Kyselka Spa. 

The bachelor’s thesis is devoted to the history of the spa Kyselka and its currently 

dilapidated condition. The work is divided into three parts: theoretical, practical and 

proposal. The aim of this thesis is to find and confirm the existence of saving the former 

spa Kyselka. The first part contains theoretical information based on the professional 

literature and articles related to the aim of the thesis. In the theoretical part I described the 

basic definitions related to tourism, the history of the spa Kyselka, tried for a proper 

understanding of the current status and the influences under which the complex of spa was 

destroyed. Subsequently data are evaluated and summarize from public databases and 

literature in the practical part. In the proposal part all recommendations are listed and they 

can lead effective possibilities of saving the spa and give rice to the revitalization. 

 

Key words: tourism, spa, Karlsbad region, West bohemian spas, spa Kyselka, history, 

mineral water, healing spring, extinction, Mattoniho Kyselka, historical sight, restoration, 

SWOT analysis, revitalization 
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Kyselka je pravou idylou. Neslyšíte zde pískot lokomotivy, 

bydlíte uprostřed lesa, a přesto jste lázeňským hostem. 

Hostem jedněch z nejmenších lázní světa, jež však mají 

daleko proslulé jméno. Ročně jsou odtud rozesílány do všech 

končin zeměkoule 2 miliony lahví „Kysibelky“.» (Lucian 

Herbert, 1878)  

 

ÚVOD 
V současné době si lidé více začali cenit svého zdraví, krásy a mládí. V souvislosti s tím v 

jednaadvacátém století se s novou silou pustilo do rozvoje taková odvětví turizmu jako Spa 

tourism a Wellness. Táto odvětví byla vždy populární, ale obtížně přístupná pro obyčejné 

obyvatele.  

Od počátku 20. století se postupně rozvinula doprava, ale z důvodu nedostatku volného se 

času cestování za zlepšením vnitřní rovnováhy a zdraví nezdálo tak snadným a dostupným. 

Pro člověka tohoto století diskuse o úspěšné léčbě vodními zdroji, stejně jako cestování za 

podobnou léčbou do jiných zemí, zní někdy divně. Lidé si zvykli na soudobý komfort: 

soukromé lékaře, místní léčitelé, doporučení přes internet, domácí léčba. 

Nicméně, Česká republika (dále jen ČR) se nachází v srdci Evropy, a proto je ideálním 

místem pro lázeňský nebo Wellness víkendem. Let z téměř všech míst v Evropě nebude 

trvat déle než čtyři hodiny, a vnitřní dopravní sítě jsou uzpůsobeny tak pohodlně, že si 

můžeme vybrat jakoukoliv část České republiky podle svých přání a představ. 

Tak například Karlovarský je bohatý na své prameny a na historii, má se čím pochlubit a 

přilákat milovníky lázeňského odpočinku ze zahraničí. Mezi nejoblíbenější místa 

Karlovarského kraje pro lázeňskou dovolenou je známý Lázeňský trojúhelník, do kterého 

patří Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkové Lázně. Voda z těchto míst se 

přepravuje po celém světě a má dobrou reklamu a propagace v mnoha zemích. Přes slávu 

svých lázeňských měst, Karlovarský kraj patří k jedním z nejvíce ekonomické krizových 

regionů České republiky. Krize se totiž dotkla dříve úspěšných měst s individuální výrobou 

a místními specialitami.  

Bývalý Lázně Kyselka, ležící v blízkosti Lázeňského trojúhelníka, někdy dávno mohli být 

pyšné na svoje prameny, architekturu a bohatou historii. Panorama, která se otevírá naším 
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očím v dnešní dobu, je bezútěšné. Noblesní budovy se změnily v ruiny, a to tak, že jak 

investoři, tak i místní správa přestali věřit v možnost jejich renovace a znovuoživení.  

Důvodem zvolení tohoto tématu bakalářské práce je můj osobní zájem o historicky zaniklá 

místa, problematiku financování daných míst a otázka „Proč již není zájem investovat do 

zchátralých objektů (případně měst)?“. Hlavním faktorem zvolení Kyselky byla petice, na 

kterou jsem narazila na Facebooku
1
. Řešeným problémem mé práce je aktuální stav lázní 

Kyselka a vztah veřejnosti k této situaci. Hlavní budovy a historie města si zaslouží dostat 

šanci na druhý dech.  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit potenciál rozvoje lázní Kyselka a nároky na 

kompletní revitalizace. V průběhu průzkumu jsou zároveň popsány a zanalyzovány hlavní 

historické aspekty, které ovlivnili proces zchátrání lázně.  Celá studie je věnovaná 

oceňování potenciálu bývalého lázeňského komplexu.   

Práce je rozdělená do třech částí. V celé práci je použitá metodika literární rešerše.
2
 Podle 

zahrnutých materiálů jde o orientační rešerše, podle použitých pramenů o 

dokumentografickou (bibliografická) a faktografickou (konkrétní data, statistiky). Další 

metodikou je metodika srovnávání, při které jsem časově porovnávala stav lázní Kyselka 

v určitých obdobích (počátkem je 16 století – koncem 20.).   

 

První části je teoretická část, která tvoří největší podíl na moji práci, protože historie Lázní 

Kyselka již proběhla a je popsána, proces jejich zániku již nemůže být ovlivněn. V 

teoretické části se na začátku setkáme se základní terminologií, krátkou charakteristikou 

Západočeských lázní, přírodou a historií Kyselky, jejími „zlatými léty“ a obdobím vysoké 

popularity, seznámíme se s její hlavními hráči. Unikátnost Kyselky je přesně to, co lákalo 

veřejnost do takového malého města, ležícího v krátké vzdálenosti od známých letovisek. 

Ukončením teoretické části je novější historie Kyselky. Další použitou metodou je sběr dat, 

pro něž byla použitá odborná a vědecká literatura, která byla poskytnutá Státním okresním 

archivem Karlových Varů. 

Pak následuje praktická část, kterou bych chtěla začít popisem a analýzou současného 

stavu bývalých lázní Kyselka. Pro seskupení dat jsem zvolila klasifikační analýzu. 

Matematická a statistická metody jsou používány k zpracování číselných údajů a zařazení 

těchto údajů do tabulek pro názorné porovnán. Dále je provedená analýza vnitřního a 

                                                           
1
  Sociální webová stránka na internetu, využívána zejména pro internetové komunikace mezi lidmi. 

Dostupné : facebook.com 
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vnějšího prostředí, analýza trhu, návštěvností Karlovarského kraje a jiné. Výsledkem všech 

provedených analýz je SWOT analýza Kyselky jako podniku. 

V mnou navrhované části bych chtěla nabídnout metody revitalizace a využití lázní. 

Uvedla bych ráda i možnosti ovlivňovaní správy města přes veřejnost a podobné práce, 

jako je moje bakalářská práce.  

Výsledkem analýzy materiálu a celé práce by mělo být potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, 

která je pro danou práci zvolena formou předpokladu, že existují možnosti návratu Lázní 

Kyselka do fungujícího stavu. Toto je základní myšlenka mojí práce, kterou bych chtěla 

přispět k dosažení úspěšných výsledků. 

Obrázek 1 - Mattoního lázně Kyselka, 1898 

Zdroj: Dravec Mattoni aneb Živá voda, 2012 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Základní pojmy  

1.1.1 Cestovní ruch (dále jen CR)  

-  je činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé 

prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a 

služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa). CR 

mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, turistická zařízení, poskytující 

ubytování a stravování, služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské 

služby, turistické informační systémy a další infrastrukturu či další služby 

cestovního ruchu. Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti 

národní i světové ekonomiky.
3
 

1.2 Lázeňství  

- podle J. Dědiny pojem lázeňství lze chápat ve třech různých rovinách. Ve své práci 

Management, organizování a ekonomika lázeňství píše:  „Lázeňstvím tedy 

rozumíme vědní lékařský obor, kde je za pomoci přírodních léčivých zdrojů 

zajišťována prevence a léčba přesně definovaných onemocnění a zajišťována tak 

ochrana veřejného zdraví. Lázeňství je zároveň souhrn činností a jednání 

ekonomického charakteru, jejichž funkcí je dosažení co nejlepších ekonomických 

výsledků za použití co nejnižších provozních nákladů. Poslední rovinu tvoří 

sociálně-politický systém, jehož podstatou je poskytování lázeňské péče občanům 

na základě doporučení ošetřujícího lékaře.“ 

 

 

1.3 Lázeňsko-léčebná forma cestovního ruchu  

- jsou rekreační a léčebné pobyty v lázních, v České republice má velký význam pro 

DCR (domácí cestovní ruch) i pro incoming (příjezdový CR).
4
 Lázeňství je docela 

rozšířenou formou a v dnešní době představuje nedílnou část turismu. Lázeňský 

pobyt slouží zároveň pro rekreací, obnovení duševních a fyzických sil a pro 

                                                           
3
 Definice Cestovního ruchu podle UNWTO (United Nations World Tourism Organization – Světová 

organizace cestovního ruchu) 
4
   Czech Tourism, Praha [online]. 2010 [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://old.czechtourism.cz/didakticke-

podklady/1-charakteristika-a-vyznam-cestovniho-ruchu-v-cesku/ 
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dosažení mezi nimi rovnováhy. Jitka Suchánková pro Zdravě.cz: „Hlavním cílem 

lázeňské léčby je snaha s pomocí a použitím přírodních léčebných zdrojů a také 

rehabilitace dostat lidský organismus do stavu, kdy je maximálně schopen využít 

svých samoléčících a samoregulačních vlastností. Veškerá rehabilitace i ostatní 

procedury a léčby musejí být ordinovány individuálně. Léčebná péče zvyšuje 

odolnost člověka proti stresu, zvyšuje obranyschopnost organismu, upravuje 

látkovou výměnu a hormonální řízení organismu.“ 
5
 

 

1.4 Balneologie  

- je vědní disciplína, která se zabývá lázeňstvím. Existují několik různých definic. 

Podle Kajlika balneologie je vědní obor, zabývající se lázeňstvím. Ta zahrnuje v 

první řadě balneoterapii jako léčebnou a preventivní lékařskou disciplínu. 

Balneologie je jednou z nejstarších terapeutických metod lidské civilizace. Díky 

rozsáhlému počtu léčivých zdrojů v České republice, jakými jsou minerální a 

termální pramene, země má velké předpoklady pro rozvoj daného odvětví.  

-  Balneoterapie neboli lázeňská léčba je souhrn léčebných postupů, které jsou pod 

odborným zdravotnickým dohledem aplikovány na lidský organismus. (Suchánková, 2013) 

 

1.5 Přírodní zdroje  

- termální pramene (minimální teplota 30° C) 

- minerální pramene - specifické složení z minerálních látek, sloužících k různým 

účelům jako pitné kůry, inhalace, koupele a jiné 

- peloidy – bahna, slatina (vzniká tlením rákosu a různých trav), rašelina (vzniká 

tlením a prací rašeliníku). (Jandová, 2009). Slouží k zábalům, obkladům a 

koupelím. Jsou pozitivně účinné na pohybový aparát i stav naší pokožky 

- zřídelní plyny - využívají se k podkožní aplikaci, čímž uvolňují bolest a 

napomáhají léčbě funkčních poruch pohybové soustavy (Suchanková, 2008) 

 

1.6 Lázeňská péče  

Doporučuje pacientovi jeho ošetřující lékař. Je hrazená pojišťovnou, pokud je nutnou 

součásti léčebného procesu.   

                                                           
5
 SUCHÁNKOVÁ, J. Relaxace a wellness: Lázeňská léčba a její účinky [online]. 2008 [cit. 2015-06-06]. 

Dostupné z: http://old.czechtourism.cz/didakticke-podklady/1-charakteristika-a-vyznam-cestovniho-ruchu-v-

cesku/ 
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V ČR rozlišujeme lázeňskou péče podle způsobu úhrady na komplexní (dále jen KLP) a 

příspěvkovou (PLP). Samostatnou skupinu tvoří lázeňské pobyty pro samoplátci. 

- KLP – „U komplexní lázeňské péče se hradí z veřejného zdravotního pojištění 

náklady na vyšetření, ale i ubytování a strava, případně doprava (toto platí pro 

pacienty, jejichž zdravotní stav podle ošetřujícího lékaře neumožňuje běžnou 

dopravu, ale je nutné použít dopravní zdravotní služby). Komplexní lázeňská péče 

se hovorově označuje též jako „křížkové lázně“ či „lázně na křížek“.  

- PLP – „U příspěvkové lázeňské léčby hradí zdravotní pojišťovna jen lékařské 

vyšetření a celé léčení. Ubytování, stravu a dopravu si hradí pojištěnec.“ 

- Samoplátci – „Pobyty pro samoplátce, označované jako krátkodobé relaxační 

pobyty se uskutečňují na základě dohody mezi klientem a obchodním oddělením 

příslušných lázní (přijímací kancelář). Klient si může vybrat z nabídky několika 

variant typu pobytu, různých forem stravování a kategorii ubytování.„
6
 Aby pacient 

měl, přistup k lázeňským službám, nejdřív musí udělat vyšetření odborným lékařem 

a sestavit individuální kurz. 

Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého jako komplexní péče je 21 

nebo 28 dní, u dětí a dorostu je 28 dní.
7
 

1.7 Lázeňská zařízení  

 Společné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení 

přesně definují minimální stanovené vybavení zdravotnického zařízení. 

Specializované pracoviště je pak doplněno o položky ze zvláštních požadavků na 

vybavení zdravotnických zařízení.  

 Zvláštní požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení 

stanoví, že pracoviště poskytující vodoléčbu musí být vybaveno zařízením pro 

aplikaci lokální i celotělové hydroterapie, vířivkami pro dolní, nebo horní 

končetiny, zařízením pro podvodní masáž nebo katedrou pro skotské střiky. 

Prostor musí být opatřen sprchou a místem pro odložení oděvu. Pracoviště pro 

aplikaci výtěžků z přírodních léčivých zdrojů musí být dále vybaveno pro 

přípravu a aplikaci procedur a úložištěm výtěžků z přírodních léčivých zdrojů 

                                                           
6
  Druhy lázeňské péče [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://www.trebonsko.cz/druhy-lazenske-pece 

7
  Lázeňská péče: Jaká je délka lázeňského pobytu? [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: 

http://www.vzp.cz/klienti/informace-a-zivotni-situace/lazenska-pece/jaka-je-delka-lazenskeho-pobytu 
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Pokud je prováděna diagnostika respiračních onemocnění, zřizuje se pracoviště 

dále vybavené inhalátorem a spirometrem pro vyšetření křivky průtok-objem.
8
 

(Sbírka zákonů 92/2012, 2012. str. 88) 

 

1.8 Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt  

 Aktuální znění:  „Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,- 

Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec 

může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou“. (Zákony 

pro lidé, 2014) 

 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se platí za využité lůžko a den, není-li 

tento dnem příchodu. Poplatek platí ubytovaný (vybírá ubytovatel). 

 

1.2 Karlovarsky kraj a Západočeské lázně  

Karlovarský kraj se rozkládá v západní částí území ČR a je v první řadě proslulý svým 

lázeňstvím. Kraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a celkem se zde 

nachází 132 obcí, které jsou dále členěny do 518 částí. Svou rozlohou (3 314 km2) se 

Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Na severu 

a západě hraničí s Německem, na východě s Ústeckým krajem a na  jihu s krajem 

plzeňským. Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudržnosti Severozápad, tzv. NUTS 

2. Tento kraj se pyšni překrásnou přírodou, rozmanitými krajinami, historickými 

památkami a atraktivitami a svou minerální vodou.  Nejznámější řekou je Ohře, téměř celé 

území spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a 

Svatava.  

Území Karlovarského kraje je po fyzickogeografické stránce velmi pestré s výskytem řady 

významných lokalit, které jsou cenný nejen z hlediska ochrany přírody, ale představují 

zároveň značný potenciál pro cestovní ruch. Nejvýraznějším příkladem takovýchto lokalit 

jsou minerální prameny využívané k lázeňským účelům. (Regio Partner, 2013) 

Západočeské lázně leží na území Karlovarského kraje a tvoří je Karlovy Vary, Mariánské 

Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov, Lázně Kynžvart a Konstantinovy Lázně. Města jsou 

nejen přitažlivá svými památkami a lázeňským servisem, ale vytváří nádhernou 

romantickou atmosféru, což je velmi vyjímečné pro moderní Evropu. Návštěvníci si 

                                                           
8
 Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 

pracovišť domácí péče. § 120 zákona č. 372/2011 Sb. In: Sbírka zákonů 92/2012. Praha, 2012. str. 88. 
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mohou úžit procházku v unikátním celku Chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesu 

nebo v dalších 80 chráněných přírodních lokalitách.  

Karlovarský kraj se jako excelentní turistická destinace prezentuje pod značkou Živý kraj 

(Living Land), která vychází nejen z atraktivit regionu, ale také z podstaty prvotřídní 

lázeňské péče. 
9
 

 

1.3 Základní informace o Kyselce: přírodní podmínky a léčivé zdroje 

Obec Kyselka leží na jedenáctém kilometru směrem severovýchod od obce Karlovy Vary v 

zeleném háji na břehu řeky Ohře na území Slavkovského lesu, pod přiléhající části 

Tepelských vrcholů a v nadmořské výšce 350 m. Rozloha obce je 6,48   .  Podnebí je 

v této oblasti mírně pohorské, mírně teplé až mírně chladné.  Průměrná roční teplota se 

pochybuje mezi 7-10 °C.  

Díky své poloze a řece Ohře je v Kyselka často větrno, nechybí ani dostatečné množství 

srážek za rok. Kvůli takovému podnebí celá Západočeská oblast lázní představuje sezonní 

destinaci.  

Základními léčebnými prostředky v obci Kyselka jsou alkalicko-zemité kyselky. Minerální 

voda se tvoří v hloubce cca 125 - 230 metrů a má zvýšený obsah flóru. Voda prochází 

analýzou a očištěním od velkého množství železa.  

Významnou dominantou lázní je Ottův pramen, který se vyvěrá v severním úbočí vrchu 

Bučina. V údolí partii Lomnického potoka vyvěrají prameny Alžběta, Josef a Löschner. 

Dříve kyselky sloužily k pitné léčbě, k přípravě uhličitých koupelí a jako stolní voda.  

Stolní voda Kyselky byla populárně využívaná pro léčení oslabení dorostu, onemocnění 

zažívacího traktu a alkoholizmu. 

V tabulce č. 1 jsou údaje o složení Ottova pramene. Chemický rozbor roku 1944, prof. Dr. 

Zӧrkendӧrfer  

Tabulka 1- Chemické složení, Ottův pramen 

Látky Na 1 kg vody v mg 

K (draslík)  70,0 

Na (sodík)  337,0 

Ca (vápník)  77,5 

Mg (hořčík) 23,2 

                                                           
9
 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ: Manuál pro průvodce v cestovním ruchu 2013 [online]. In: . Karlovarsky kraj, 

2013 [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/getmedia/6f9940eb-b80a-4032-b4d9-

eb8bae47b384/08_03_13_zapadoceske_lazne.pdf.aspx 
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Fe (železo) 2,6 

Cl (chlor) 16,3 

SO4 (kyselina sírová) 13,9 

HCO3 (kyselina uhličitá) 1689,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1.4 Starší historie Kyselky a její nejznámější hráči  

V první částí se zaměřím na nejstarší historii lázní Kyselka a na dobu jejich rozkvětu. Za 

počátek historie se počítává 16 století, ve kterém se objevují první zmínky o městě. 

Kyselka ležela na tehdejším panství Stružná, původně zvané Kysibl (německy Giesshübl). 

( Gnirs, 1933, s. 38). Je nutno podotknout, že město tehdy nebylo hustě zalidněno. V tomto 

období byly poprvé objeveny léčivé účinky místní minerální vody, které tak chválili lékaři 

Johann Stephan Strobelberger
10

, Christian Lange a jiní. Právě oni doporučovali místní 

kyselku
11

 z tohoto pramenu svým pacientům. Podle některých údajů lékař jménem Brunner 

předepisoval Bukovou kyselku k pitné léčbě.  

O Bukovské kyselce si můžeme přečíst první vzpomínku v druhém vydání 

balneologického spisu Dr. Vaclava Prayera z roku 1522 „Tractatus de Thermis Caroli 

Quarti Imperatoris“, ve kterém se projednávalo o léčbě zázračnými vodami v okrese 

Karlových Varů. Do roku 1687 se za čerpání vody z pramene vybíral poplatek, avšak hrabě 

Heřman Jakub Černín, který byl tehdejším majitelem panství, dovolil svým poddaným 

čerpat vodu bezplatně. (Burachovič, 2012)     

Osídlení města začalo až v 18. století. V roce 1724 provedl první analýzu vody doktor 

Friedrich Hoffman z Halle, který doporučil vývoz vody. „Je s podivem, že se dosud 

Buková kyselka nevyváží. Vždyť kyselka má vynikající léčivé síly…“ psal Dr. Friedrich 

Hoffman. Nicméně, o pár let později doktor Zükert odmítá vývoz Bukové kyselky, neboť 

vzhledem k zaostalým přepravním technologiím ztrácí své účinky. 

Na konci 18. Století díky možnosti místních obyvatel odebírat vodu z pramene, se začal 

rozvíjet skromný lázeňský provoz. Byla otevřena místní výroba a rozvíjel se malý export, 

který zavedl v roce 1793 hrabě Jan Josef Stiebar z Buttenheimu. Hrabě Stiebard uvedl do 

provozu výrobu džbánků a tak minerální vodu ke konci 18. století rozváželi 

v kameninových lahvích do vedlejších měst, Německa, Vídně, Karlových Varu a Prahy.     

                                                           
10

 Johann Stephan Strobelberg - Balneologické dílo z r.1622 Politiae Thermo- Carolinae Prodromusю, 

vzácný spis renesančního lékaře o Karlových Varech 
11

  V daném případě slovo „kyselka“ je používáno jako název pro chemický roztok oxidu uhličitého a vody  
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V devatenáctém století se z Kyselky stávají oblíbené lázně. Bohužel, v roce 1811 vznikl 

velký požár, během kterého se nepodařilo zahranit 

většinu historický zpráv a knih.   

Vrchol své exportní popularity dosáhla Kyselka po roce 

1829, kdy kysibelské panství získal hrabě Wilhem von 

Neuberg díky své manželce baronce Antonie von 

Neuberg, která panství odkoupila. Hrabě Neuberg může 

být považován za pravého zakladatele lázní Kyselka. 

Během jeho vlastnictví kysibelského panství byla 

Kyselka podstatně zušlechtěna: vybudována a zrekonstruována centrální kolonáda, 

položeny vycházkové chodníky, postavené četné stavby zájezdního hostince, lázeňský dům 

a uvedená do provozu syrovátková léčebna. „Budova hostince, pozdější Lázeňská 

restaurace, byla menší než dnes. Původně ji tvořil jednopatrový objekt na čtvercovém 

půdorysu, zastřešený valbovou mansardovou střechou, připomínající tzv. lusthausy, 

budované na počátku 19. století v nedalekých Karlových Varech.“ (Burachovič, 1999, s. 

46). Lázeňskému domu se říkalo kvůli pestře architektuře „Zámeček“. „Kolonáda byla 

obdélná stavba, směrem ke korzu byla otevřená  

majestátním sloupovím v toskánském řádu a na straně k silnici byla uzavřená plnou zdí 

jako klasická řecká stoa. Jednoduchý architráv nesl uprostřed stupňovitou přímou atiku, za 

níž se zvedala nízká valbová střecha. V interiéru byla stěna členěna sledem toskánských 

pilastrů. Dřevěný strop s výraznými stropními trámy a fabiony vytvářel představu mělkých 

zrcadlových kleneb. Podlaha byla původně vysypána pískem a kolonáda sloužila k 

promenádám lázeňských hostů.“ (Burachovič, 1999, s. 46)  

Architektonický celek lázeňských budov jakoby tančil svou krásou na břehu řeky a byl 

velmi přitažlivým i pro zhýčkaný hosty. "Celkový architektonický výraz lázeňských a 

provozních budov určuje romantické pojetí s dekorativně vyřezávanými a hrázděnými 

konstrukcemi. Na první pohled upoutá zejména věžice s mohutnou bání Vilemínina dvora, 

široká lodžie Švýcarského dvora v alpském stylu, štíty a arkýře Jindřichova dvora s později 

přistavěnou a skvěle zakomponovanou nárožní věží. V lázeňském parku byl v tomto pojetí 

postaven kolem roku 1880 i Picí pavilon Trinkhalle (vz. Obrázek 1, s. 17) vrcholící 

mohutnou střední věží a dvěma postraními věžičkami…“(Zeman, 2012). Bohužel, autoři 

kdysi překrásného komplexu nejsou známí.  

 

Obrázek 2 - Picí pavilon Trinkhalle, r. 1897 
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Další významnou osobnosti 19. století byl uznávaný balneolog Dr. Josef Lӧschner
12

. V 

roce 1846 vyšlo první vydání spisu o Kyselce pod jeho vedením, k roku 1899 existovalo 

celkem třináct exemplářů.      

V roce 1852 navštívil Kyselku řecký král Otta I. Nejvíc ho přitahovala a zaujala klidná 

lokalita, příroda, poloha u řeky a vzdálenost od více významných a hlučných měst jako 

jsou Karlovy Vary, které on navštívil před tím. Jeho návštěva působila velice prospěšně na 

Kyselku, udělal pro ni vítanou reklamu. “Na královu žádost bylo do Athén odesláno 450 

džbánků kysibelské vody.“ (Burachovič, 1999, s. 45). Královi velice chutnala voda 

z místních pramenů, tak na jeho počest byl pojmenován hlavní z nich jako „pramen krále 

Otty”. A tak v roce 1853 se slavnostně otevírá nová kolonáda pro Ottův pramen, která byla 

navržena pod vedením architekta Grubera.  

1.5 Heinrich Mattoni a Kyselka 

„Beru-li něco z této země, musím do zpět také něco dávat….“( Heinrich von Mattoni) 

Novodobá historie Kyselky se začíná rokem 1867, který se stal pro Kyselku 

nejvýznamnějším svým vstupem do nejúspěšnějšího období s příchodem Henricha 

Mattoni.  

Heinrich Mattoni se narodil 11. srpna roku 1830 v Karlových Varech, původně pocházel 

z italského rodu. Předek Mattoního přišel do Karlových Varů v  roce 1633 jako trhovec 

s citrony a podle listin pocházel z italského města Tremezzina u Bellagia. Otec Heinricha – 

Karl Mattoni – byl obecním radou v Karlových Varech a privilegovanou osobou, díky 

čemuž jeho syn dostal vynikající vzdělání a úspěšná budoucnost mu byla slíbena od 

dětství. Heinrich chtěl jít své rodině v patách, a proto se rozhodl o budoucí profese stejně 

jako jeho předky: absolvoval dvanáctiletou obchodní praxi u několika podniků 

v Hamburgu, Vídni a Praze. Řadu let byl obchodním cestujícím, potom se vrátil do 

Karlových Varu a začal vlastní podnikání pronajmutím nerentabilního vývozu minerálních 

vod v roce 1857. Poté pokračoval odkoupením lázní Kyselka v roce 1867. „Rokem 1867 si 

vývoz Ottova pramene od hraběte z Neubergu pronajal karlovarský vývozce minerální 

vody Heinrich Mattoni. O šest lét později Mattoni získal celou Kyselku koupí od hraběte 

Černína.“ (Burachovič, Zeman, 1999)     

Sláva začala přicházet v okamžiku, když se otevřela filiálka ve Vídni (r. 1865), ve 

Františkových lázních (r. 1872), v Budapešti (r. 1876). Na obrázku č.3 je vyfocená 

                                                           
12

  Doktor Josef Lӧschner  byl zakladatelem v Praze první katedry balneologie v Evropě, dostal zásluhy 

v medicíně, byl prvním osobním lékařem císaře a dvorním radou. 
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Mattoniho kolonáda ve Budapešti. Během poměrně krátkého časového úseku se 

Mattonimu podařilo proslavit vodu z Kyselky po celému světě. 

 

Obrázek 3 - Dřevěná kolonáda v Mattoniho Alžbětiných solných lázních v Budapešti. 

 

Zdroj: Mattoního lázně Kyselka 

 

 V roce 1870 Mattoni byl jmenován c.k. dvorním dodavatelem minerální vody. Největším 

dosaženým titulem bylo povýšení do dědičného šlechtického stavu, což se stalo v roce 

1889 osobně císařem Františka Josefa I. 

Výroba Mattoniho nebyla omezena pouze minerální vodou. Továrna vyráběla mýdlo s 

minerály, sůl a další produkci. Již do roku 1869 z Kyselky rozesílal do Evropy a po celém 

Rakousko-Uhersku víc než 300 tisíc lahví minerální vody.  

 

V roce 1873 v Kyselce se léčilo 69 hostů, počet návštěvníků činil 5.000 osob. 

Léta 1875-1890 měla svůj význam pro Kyselku. Vybudovala se Villa Felseck, sloužící 

k ubytování lázeňských hostů, k ní se připojil Vodoléčebný ústav. Budova doposud tvoří 

dominantu lázní. Fasádu ústavní budovy venčil velký ondřejský kříži ve tvaru „X“, nad 

vstupem byly umístěny nadpisy SAUERBRUNNBAEDER (překlad z němčiny „Koupele v 

Kyselce“) a WASSERHEILANSTALT (překlad z němčiny „Vodoléčebný ústav“). 

V tomto ústavu probíhal program léčby studenou kyselkou, později bylo pořízeno 

inhalatorium. Lázně nabízely koupelové kúry v kyselce, rašelině či s výtažky z jehličí, 

masáže, cvičební terapii, léčbu chorob dýchacích cest, srdce, elektroléčbu a inhalační 

terapii (Zeman a Lipský, 2008) Na obrázku č.4 je představená budova Vodoléčebného 

ústavu za začátku 20. století. 
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Obrázek 4 - Vodoléčebný ústav r. 1901 

 

  

Významnými se mohou počítávat i roky 1877, kdy doktor Nowak provedl novou 

chemickou analýzu a výsledky byly kladnými, a rok 1883, během kterého byla zahájena do 

provozu stavba vodoléčebného ústavu.  Prvním lázeňským lékařem se stává doktor 

Kammerer.
13

 

 

Po roce 1884 zavedl Mattoni novinku – voda se začala plnit do skleněných lahví s ouškem 

namísto kameninových džbánků, jak tomu bylo dosud. Užší lahve oválného tvaru se totiž 

daly lépe skládat, když se balily do plátna a ukládaly do beden se slámou. (Burachovič, 

1999, s. 47). Nové láhví byly pěkně označeny známým Mattoniho symbolem - etikety s 

kotvou, kterou ovíjí had, lvem a červeným orlem.  

Rok 1894 zaznamenal pro Kyselku obrovský technologický průlom. V Kyselce byla 

zřízena elektrárna, dokončena stavba železniční tratě z Velichova s napojením na 

evropskou železniční síť, postaven železný most pro železnici i okresní silnici. V roce 

1895 bylo postaveno na pravém břehu Ohře kamenné nábřeží a železniční trat 

zakončena prostornou nakládací dvoranou. Takové změny umožnily opět zvýšit obrat 

exportu (vývozu minerální vody do zahraničí), mnohoznačně zlepšily infrastrukturu města 

a učinily pohodlnějším trávení času v Kyselce pro lázeňské návštěvníky.  

Heinrich Mattoni byl krajně zaneprázdněný člověk. Na jeho ramenech byla celá řada 

řídících a čestných funkcí: prezident chebské obchodní a živnostenské komory, funkcionář 

karlovarského společenského spolku, čestný občan Karlových Varů a jiné.   

Začátek dvacátého století se vyznačuje nejen světovou industrializací ale i industrializací 

Kyselky. Lázeňské turizmus bylo znovu oživené, vyznačuje extremní růst návštěvnosti a 

prudká propagace. V tu dobu Česká republika patřila k lázeňské špičce – mohli jsme 

napočítat víc než 250 lázní. Populárnější lázeňská místa byla docela přeplněná vzhledem 

                                                           
13

  Informace je zpracována podle údajů uvedených v knize „ Mattoni a Lázně Kyselka“, autor Burachovič, 

1999 
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k nerozšířené ubytovací kapacitě. Dá se říci, že některá města nebyla připravená na 

podobný lázeňský „boom“.  

Kyselka na rozdíl od sousedních Karlových Varů nedisponovala dostatečnou kapacitou, 

podmínkami pro turizmus a zatím neměla stejnou reklamu, vždycky stála v stínu. 

Překvapivě bylo to určitou výhodou pro konkrétní období. Kyselku lékaři doporučovali 

jako klidnější lázně pro doplňující kůru a odpočinek po ukončení kurzu v Karlových 

Varech. Během tohoto období se rozhodně zvýšil zájem o Kyselku, navíc Heinrich Mattoni 

se vždycky snažil udělat z Kyselky pohodlné místo pro promenády a výlety do přírody.  

Kyselka se zásadně lišila od ostatních lázeňských měst tím, že nejdřív začala vyvážet 

minerální vodu, a až poté se zaměřila na rozvoj města pro obyvatele, návštěvníky, získala 

slávu lázeňského města a vůbec zaujala milovníky lázeňského pobytu.  Nakonec znovu 

vybudované prostředí Kyselky bylo pojímáno jako léčivé. 

V roce 1900 Mattoniho Kyselka získala Grand prix
14

 na světové výstavě v Paříži. Podle 

Burachoviče a Zemana byl Mattoni „zdatným obchodníkem a mistrně ovládal umění 

reklamy“. Dosažený úspěch v roce 1901 sloužil tomu důkazem: již bylo exportováno 9 

milionů láhví Mattoniho kyselky.  

Akciová společnost Heinrich Mattoni A.G. vznikla v roce 1906. Zaměstnávala 500 

zaměstnanců a 60 administrativních pracovníků. (Burachovič, 1999)  

Na obrázku č. 5 je reklamní banner Mattoního Kyselky. Několik originálních láhví jsou 

představený v muzeu Mattoni v Karlových Varech.   

 

Obrázek 5 – reklama Mattoniho Kyselky r. 1900 

 

Zdroj: http://www.mattoni140.cz 

                                                           
14

  Grand prix (př. Velká cena) - r. 1900, světová výstava v Paříži, která slavila úspěchy uplynulého století a 

přispěla k urychlení vývoje v století následujícím. Veletrhu se zúčastnilo více než 76 000 vystavovatelů 

(BULÁKOVÁ, M., deník Dnes, 2009)  
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Smrt Heinricha Mattoniho v roce 1910 znamenala pro Kyselku obrovskou ztrátu. Od 

tohoto okamžiku začíná smutný příběh města a smělé bychom ho mohli považovat za 

počátečný bod zániku Kyselky.  

Podnik po Heinrichu Mattoni převzali jeho synové – komerčním radou se stal Leo von 

Mattoni a obchodním komorním radou Heinrich von Mattoni.  

V poslední kompletní sezóně
15

 bylo evidováno 358 lázeňských pacientů a 30 642 hostů. 

(Zeman, Lipsky, 2009) 

 

1.6 Novodobá historie Kyselky 

V meziválečném období Kyselka neztrácela svůj význam pro Západočeské lázeňství.   

Za Druhou světovou válku organizace Mattoni A.G. dodávala pitnou vodu na fronty 

německým vojákům. 

Druhá světová válka znamenala pro Kyselku, jakož i pro celý stát, velkou ztrátu. Velký 

počet lázní zchátral, v návaznosti na to v republice přežilo méně než 50 lázeňských měst. 

Až do roku 1945 byl podnik se stáčírnou a expedicí v majetku akciové společnosti 

„Heinrich Mattoni A.G.“. Po skončení války došlo ke vzestupu úrovně lázeňství. Služby 

však, především ubytování a stravování, začaly postupně ztrácet na úrovni. Lázeňská 

zařízení se stávají součástí státního zdravotnického systému. 

 Po roce 1948 byla všechna zařízení zestátněna a stát se stal vlastníkem přírodních léčivých 

zdrojů. Podnik Kyselky byl začleněn do společného závodu karlovarské firmy 

„Západočeská zřídla“. Po Druhé Světové válce Vodoléčebný ústav lázní Kyselka předávají 

pro potřeby a provoz stáčírny minerální vody. V dobách socialismu zde byla dětská 

léčebna. Stát hradil veškeré náklady pacientům, doba léčby byla spočítaná na 21 den 

rekreačního pobytu.  

60-70 léty se stávají pro Kyselku, jak se dá říci, osudnými. Doktor Jiří Zeigler ve svém dílu 

„Minulost, současnost a budoucnost Západočeského lázeňství“ roku 1967 uvádí: “Na 

základě zákona vydala vláda Československé socialistické republiky v roce 1956 lázeňské 

statuty pro Františkové Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně. … V r. 1963 pro 

Jáchymov, které až na menší odlišností mají přibližně stejnou úpravu a obsah. Lázeňský 

statuty vymezily rozsah lázeňských území, stanovily opatření související s jejích výstavbou 

                                                           
15

 Autoři neupřesnili, o kterém roce přesně informují, proto předpokládáme rozmezí 1910-1917   
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a udržováním, dopravou, zásobováním, kulturní a výchovnou činností, informační službou, 

sportovní a tělovýchovnou činností, hygienickou a protiepidemickou ochranou k zajištění 

klidu v lázeňských městech. A závažně zde bylo řečeno, že pro táto města musí být 

vypracovány územní plány. … K 1. 1. 1968 budou mít všechny západočeský lázně 

s výjimkou Kyselky lázeňské statuty. V lázních Kyselka se v současné době ani v nejbližší 

budoucnosti nebude lázeňský statut vydávat, protože se nejeví potřeba takovéto ochrany “. 

Pro Kyselku to mohlo znamenat pouze jedno: město přestalo být financováno a 

podporováno státem a krajem, protože přišlo o statut „lázní“. Ekonomický růst, rozvoj, 

marketing a dokonce i cestovní ruch se v této oblasti zastavily a žádná propagace již tam 

nevyskytla.   

Přesto veřejnost a místní obyvatele stále bojovali o právo Kyselky nosit název lázně a 

tvrdila na ochraně a udržovaní přírodních léčivých zdrojů v příhodném k použití stavu.  

V letech 1970 - 1989 Vodoléčebný ústav přijímá na sebe roli objektu dětské lázeňské 

léčebny. 

Koncepce rozvoje lázeňství do roku 1980 obsahovala další úpravy ohledně lázeňství. 

Vycházela táto koncepce z předchozích zkušeností, byly do ní zahrnutý i předpokládaný 

budoucí potřeby české-slovenské společností a potřeby návštěvníků ze zahraničí.  Hlavní 

formou zůstala léčba ústavní, pacientům, kterým byl doporučen lázeňský pobyt lékařem, 

veškeré náklady byly hrazeny prostřednictvím veřejných prostředků. Naopak ambulantní 

péče byla převedená formou samoplátci a zároveň byla především zaměřena na cizinci.   

Tyto úpravy se týkali výhradně lázeňských organizací, řízených v té době Ústřední správou 

lázní a zřídel (dále jen USLZ). Podle představ USLZ by mělo proběhnout rozšiřování 

lůžkové kapacity, maximální udržování tehdejšího stavu lázní, následně zajištění 

vybudování nových moderních komplexů se zaměřením na balneoterapii, protože již byl 

překonán stadium špičkové popularity koncepce samostatných poliklinik s klasickým 

ubytováním, vyrovnat rozdíly mezi nabídkou a poptávkou. „V létech 1970-1980 počítá 

USLZ, že bude potřebovat na realizaci minimální varianty perspektivního návrhu v létech 

1970-1980 minimálně pro Západočeský kraj 793,750 milionů korun českých na investiční 

výstavbu. Z těchto prostředků by bylo možno rekonstruovat asi 70-80% všech dnešních 

kapacit“. (Dr. Jiří Zeigler, 1967, s. 45) 

Novodobou historii a její chod ovlivnily současnost lázní Kyselky.  Dnešní Kyselku 

bychom mohli s jistotou pojmenovat smutným symbolem lázeňství 90. let, ve kterých 

proběhla privatizace státního majetků, a lázně museli několikrát změnit majitele. Každý z 
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nich měl na Kyselku obrovské plány, ale ani jeden nedokázal je uskutečnit kvůli finančním 

omezením a nedostatku osobního zájmů. „Po roce 1989 byly bývalé Mattoniho závody 

přeměněny na akciovou společnost s názvem Karlovarské minerální vody. Ale lázeňský 

areál se po nešťastné privatizaci lázní v roce 1992 postupně dostával na samý pokraj 

zkázy.“ (Zeman, 2012) 

Dějiny lázní Kyselka od roku 1992 do roku 2006: 

 1992 – Privatizace Lázeňských budov byly. Již v době privatizace byly 

provozuschopné pouze tři objekty. Privatizaci prováděl fond národního majetku 

zastoupený okresní privatizační komisí, dražbu vyhrál Karel Franta z Prahy 

Záběhlic a odkoupil lázní za s nabídkou 2 miliony korun. Však dlouho lázně v jeho 

vlastnictví nezdrželi.  Franta prodal objekty lázní obratem německému podnikateli 

Friedrichu Beckerovi. 

 1993 – V rámci privatizace je majetek Západočeských zřídel prodán za určitých 

podmínek Karlovarským minerálním vodám.  

 1995 – Fridrich Becker krachuje, lázně získává další německý podnikatel Udo 

Markard. Ten založil společnost Bad Gieshübler Touristik  s cílem vybudovat na 

území bývalých lázní Kyselka herní svět podobný Las Vegasu. 

 2003 – Společnost Bad Gieshübler Touristik získává dagestánský podnikatel Šamil 

Chalitujev.  Na území Kyselky neprováděl žádné činnosti 

 2005 – Úpadek společnosti Bad Gieshübler Touristik, první neúspěšná konkurzní 

dražba 

 2005 – KMV zamýšlejí v Kyselce vybudovat své administrativní centrum (cca 150 

pracovních míst). Místem vybudování moderní architektonicky výjimečné budovy 

měl stát prostor bývalých kanceláří, který jsou památkově chráněnými budovami. 

KMV požadují o sejmutí památkové ochrany, ale žádost je zamítnuta. Projekt 

administrativního centra je opuštěn. Od roku 2005 KMV pečují o objekty bývalých 

kanceláří a realizují běžnou údržbu. Zatím objekty nebyly využívány.  

 2006 – Objekty bývalých lázní získává v konkurzní dražbě za 16 milionů Kč 

společnost C.T.S. -   DUO
16

 

 

                                                           
16

  Seznám je zpracován podle údajů dostupných z  http://faktaokyselce.cz/fakta-historie/  



 

24 
 

 

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Analytická část je rozdělená do několika částí, zabývajících se analýzou současností 

Kyselky, analýzou návštěvností za minulé období, ekonomickou analýzou, demografickou 

a předpoklady pro budoucí rozvoj města. 

2.1 Současný stav lázní Kyselka  

  

Obrázek 6  – Stav Kyselky v r. 2011 

 

 Foto: Podhorský Lukáš 

 

Lázně Kyselka jsou největším chátrajícím komplexem památkově chráněných budov v 

České Republice. Budovy vypadají katastrofálně. „Jako kulisy k hororovému filmu by 

mohl posloužit zdevastovaný areál lázní Kyselka“- takovou větou začíná svůj článek 

novinář Martin Janoška pro časopis iDnes.
17

  

Docela nestandardní chování projevují různé organizace, založené na podporu lázní. 

Aktuálními vlastníci jsou Karlovarský minerální vody (dále jen KMV) a jejich generální 

ředitel Alessandro Pasquale, a organizace s ručeným omezením ČTS. Podrobnější umístění 

budov a příslušných jim majitelů naleznete v příloze č. 1 „Současné vlastnici pozemků 

Kyselky“, Katastrální mapa Kyselky. 

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky (dále jen 

ASORKD) v roce 2010 založila pro podporu Kyselky iniciativu „Zachraňte Lázně 

Kyselka“ a zahájila kampaň proti KMV. Její prezidentem je Pavel P. Ries. Později on 

napíše na stránkách své asociace: "Areál lázní Kyselka je dnes velmi zchátralý. Přestože 

                                                           
17

  Martin Janoška (1966)- autor knihy „Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Academia 

2011)“  
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zde vede značená turistická trasa, je celý oplocený, místy je plot poškozený. Pramen krále 

Otty I. je sveden od vývěru přes starý kanistr gumovou hadicí do niky ve zdi bývalého 

lázeňského domu
18

, kde si ho veřejnost i přes zákazové tabulky neváhá načepovat. Jediné, 

co se snad včas stačilo zachránit, je socha Heinricha Mattoniho, která byla umístěna do 

lapidária muzea v Karlových Varech." 
19

 Zastupitelstvo Kyselky se také vyjádřilo 

pozitivně ohledně založení iniciativy. Na dopis o souhlasu od ASORKDu odpovědělo: 

„Rozhodně tuto aktivitu vítáme, je dobře, že se znovu probudil zájem veřejnosti o 

historické objekty v obci“. 

Na stránkách ASORKD probíhá aktivní propagace pro podporu ochrany lázeňského 

dědictví.  Uživatele stránek se neztotožňují s názory některých kritiků a občan.  

Chtěla bych uvést příklady výpisů z novin a článků, ve kterých jsou poznamenány rozdíly 

mezi názory ohledně dnešní situaci v Kyselce: 

- „Krátce po privatizaci v roce 1992 byl kompletně zničen firemní archiv, uložený 

polétá provizorně v budově nádraží. Všechny unikátní archiválie dokumentující 

historii firmy Mattoni i lázní Kyselka od roku 1873 včetně originálních licencí a 

listin chránících značku pro prodej Mattonky v Evropě i v zámoří, stavebních plánů 

stáčírny i lázní byly vyhozeny z oken na velkou hromadu a spáleny. Jen některé se 

podařilo místními patrioty z ohně zachránit. A to se nepsal rok 1945, kdy zde v 

pohraničí bylo zni- čeno ohromné množství cenných archiválií jen kvůli tomu, že 

byly psány německy. Stalo se tak na konci 20. století.“ (Zeman, 1999) Na konci 20 

století lázeňský areál prodali za pouhých 2,5 miliony Kč.  

- Otakara Motejl, první veřejný ochránce práv ČR: „Stav památkově chráněných 

objektů v Kyselce je smutným dokladem toho, jak mohou dopadnout památkově 

chráněné stavby, přidá-li se k nečinnosti vlastníka i nečinnost státu a jeho 

orgánů.“
20

  Pak se vyjádřil, že „v Kyselce již prakticky není co chránit“. 

- ASORKD se však s tímto názorem nesouhlasí: „….je nutné lázně znovu vybudovat 

a to třeba i jako repliku, nepůjde-li to jinak. Očekáváme maximální přispění v 

obnově lázní především u těch, kteří tento stav zavinili nebo nečině přihlíželi k 

devastaci lázní a neučinili nic, ač mohli a měli. Je neodpustitelné, že lázně, kde 

                                                           
18

  Údaje jsou převzatý z roku 2012 
19

 Podaří se zachránit lázně Kyselka?  [online]. Karlovy Vary: Muzeum Karlovy Vary [cit. 2015-06-06]. 

Dostupné z: http://kvmuz.cz/typ/tiskove-zpravy-aktualne/podari-se-zachranit-lazne-kyselka 
20

 O iniciativě. Zachraňte lázně Kyselka [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://www.zachrante-lazne-

kyselka.cz/cz/o-iniciative 
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ještě v roce 1990 bylo funkční dětské sanatorium, lázně, které mají stále 

prokazatelně léčivý zdroj, se nacházejí v rozvalinách.“
21

 

- „Holding Pasqule se tak v případě lázní Kyselka chová jako rabovač. Patrně nás 

považuje minimálně za kolonii. Vše toto jsou důsledky rychlé privatizace bez právní 

ochrany.“ Eric Maca, uživatel internetového portálu „Zachraňte lázně Kyselka“ 

 

 

2.2 Analýza stavu budov a památek  

Celkem je v Kyselce umístěno 22 budovy. KVM jsou současným významným vlastníkem 

šestí budov Kyselky, přesto jim nikdy nepatřil celý areál bývalých lázní Kyselka. 

Majitelem většiny ostatních budov byla Revitalizační investiční společnost (do ledna 2012 

vystupující pod názvem C.T.S.–DUO s.r.o.), která je v březnu roku 2013 převedla do 

majetku obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Ta se tak stala vlastníkem téměř 

všech budov a pozemků tvořících bývalý lázeňský komplex. 

Objekty v majetku C.T.S.- Duo s. r. o. 

 Mattoniho vila č. p. 76 

 Lázeňská restaurace č. p.75 

 pavilon Ottova pramene s kolonádou č. p. 74 

 Jindřichův dvůr č. p. 73 

 Švýcarský dvůr č. p. 37 

 Vilemínka č. p. 47 

 Spojovací krček 

 Správa lázní č. p. 36 

 Torzo lanovky k Ottovu prameni 

 Gróta a vodopád 

 Pomník H. Mattoniho 

 Pavilónek 

 vila Austria č. p. 28 

Objekty v majetku KMV: 

 Dům Stallburg č. p. 53 

 bývalý Vodoléčebný ústav č. p. 44 

 Správní budova (Vila Felsec) č. p. 35 
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 O iniciativě. Zachraňte lázně Kyselka [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://www.zachrante-lazne-

kyselka.cz/cz/o-iniciative 
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 Závodní jídelna (Vila Saxonia) č. p. 56 

 Bývalá expedice (torzo s věží) č. p. 29 

 Löschnerův pramen se stáčírnou, lanovkou a pavilonkem č. p. 64 

 Hotel Praha (Hotel Praha )
22

 

 

Nejvyužívanější budovou v 20 století sloužila budova závodu pro výrobu Mattonky. Ona je 

stále v provozu, ale historická část budovy nyní neslouží k výrobě, zachovala pouze 

formální hodnotu. Za účelem výroby byla vybudovaná nová modernější část stáčírny 

s příslušnými přístroje odpovídajícími výrobním požadavkům.  

Kolem městské jídelny, která je jíž po rekonstrukce, jsou zaparkována auta, ale během 

procházky jsme potkali maximálně čtyři osoby, kteří, jak jsme od nich dozvěděli, jsou 

místními obyvateli a rekonstruují budovy, protože jiné zaměstnaní zatím město 

nenabízejí
23

.  

 

V Kyselce jsou aktuálně opravené tři budovy, a to je závod pro výrobu minerálních vod, 

budova městského úřadu a jídelna. Momentálně probíhá restaurování centrálního parku. Ze 

slov místních obyvatel bez jejích tlaku by se táto práce nezačala. 

Kolonáda města je doposud v zanedbaném stavu. Pohled je opravdu smutný. Kdysi krásný 

ornament se rozpadl na malé kousky, sochy ztratily své tvary. Budovy jsou uvnitř 

absolutně shnilé. Z bezpečnostních důvodů celá kolonáda a okolní budovy jsou uzavřeny, 

aby se předešlo zranění náhodou procházejících kolem diváků. Záměrně by se málokdo 

odvážil přijet sem kvůli takovým skličujícím scenerií.  

ASORKD není spokojen s práci C.T.S. s.r.o. a KVM, proto se stále obracejí na jejích 

ředitelství a  žádá o podložení jejích snahy o záchranu objektů. V příloze č. 2 je kopie 

zprávy ASORKD se vzkazem k KVM. 

 

Na rozdíl od lázeňství vývoz minerální vody zde stále funguje. Areál Kyselky je hodně 

zatížen: „Do obce vede železniční vlečka, která zajišťovala transport minerální vody 

Mattoni, do 19. července 2012 společnost všechen svůj export vozila po místních 

komunikacích kamiony a vlečka do Vojkovic chátrala. Po dvouletém nátlaku veřejnosti a 

                                                           
22

 Aktuální stav. Zachraňte lázně Kyselka [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://www.zachrante-

lazne-kyselka.cz/cz/kyselka-aktualni-stav 
23

 Poznámka: v Kyselce je Mateřská Škola a jiný instituce, však nepoptávají po velkém počtu zaměstnanců, 

proto ostatní obyvatele pracují na KVM a C.T.U  
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ASORKD ČR byla vlečka zprovozněna. Nově tak 30% exportu minerálky půjde po 

železnici a většinových 70% stále kamiony.“ (Lukáš Soukup, 2012).  

Ze současného stavu lázní vyplývá, že zatím město Kyselka nepředstavuje žádnou ani 

historickou, ani ekonomickou cenností, neboť nedisponuje ubytovacími podmínkami, 

budovy jsou v havarijním stavu a nejsou vhodný pro exploataci. 

 Obec Kyselka se řídí zákonem č. 128/200 Sb., o obcích a proto má v provozu pro místní 

obyvatele všechna nezbytná zařízení: Ordinace praktického lékaře, Ordinace zubního 

lékaře, Kadeřnictví, Salon, Obchod č.p. 178 KYSELKA - za poštou v Kyselce, Obchod v 

Kyselce - p. Příkazský, Obchod v Radošově -  SD COOP SD JEDNOTA Toužim, Pošta 

Kyselka, Knihovna, Sbor dobrovolných hasičů Kyselka, Multifunkční sportoviště u ZŠ a 

MŠ v Kyselce, Restaurace Na Špici Radošov, Kemp - autokemp Na Špici Radošov, Hotel 

Na Špici Radošov, Autokemp ONTARIO Kyselka, Cukrárna "SLUNÍČKO" & Sekond 

Hand "SEKÁČEK" v Radošově, Lázně Kyselka o.p.s. Kyselka, Hospůdka U lávky 

Radošov, Hospoda Kapřík v Kyselce
24

. Využitou by také mohla stát stará budova závodu 

Mattoni, která přináší městu aspoň malý zájem a přitahuje tam návštěvníky, zabývající se 

historii Heinricha Mattoni, lázeňstvím, analýzou vody z prameny a kulturním dědictvím 

Karlovarského kraje.  

 V jisté míře špatná reklama a smutná propagace lázní o jejích devastace dělá víc, než 

investoři a organizace. První působila na veřejnost v roce 2013 negativní propagace lázní 

Kyselka na tramvajích hlavního města Prahy s reklamním heslem „Zde se těží minerálka 

Mattoni“ na plakátě s rozbouraným interiérem Löschnerova pavilonu (pozn. budova je již 

po rekonstrukci). Dnešní vzhled budovy a stav před opravou je na obrázku 7. 

 

Obrázek 7- pavilon Löschnera před a po rekonstrukci 

 

Zdroj: http://faktaokyselce.cz/budovy-kmv  

                                                           
24

  OBEC KYSELKA [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://www.obeckyselka.cz 

http://faktaokyselce.cz/budovy-kmv
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Obecně prospěšná společnost „Lázně Kyselka“, založená v roce 2010 pro záchranu, 

obnovu a následnou ochranu areálu Kyselka se věnuje obnově města a pomalu se jí 

podařilo zachránit několik budov a památek.  

 

Petice na webových stránkách „Zachraňte lázně Kyselka“ zatím podepsalo 29,5 tisíc. 

Odkaz na tuto petice nejdřív vyskytl na Facebookové stránce, která je věnována 

zanedbaným lázním a na které je nabízeno několik možností jak přispět k zachránění.  

Tento počet podpisů je započítán za období 2011-2015. 29,5 tis je poměrně málo pro to, 

aby politici a organizaci se začali věnovat malému, ale totálně zničenému městu a viděli by 

budoucí předpoklady pro velké investicí. Za období 2012-2013 se podařilo nasbírat 

pouhých 800 tisíc Kč od donátorů, což nepokryje ani malou část nákladů na rekonstrukce.    

 

Tak rok 2014 zaznamenal pro Kyselku velkou obnovu. Rekonstrukci podlehl dům 

Stallburg, který později zvítězil v soutěži Fasáda roku 2014 - kategorie rekonstrukce 

bytového domu. Alessandro Pasquale – generální ředitel KVM – je opravdu hrdý na to, že 

práce se někam pohnula. Nová fasáda stavby je na obrázku č. 8. „Rekonstrukce trvala 15 

měsíců a dohodnutý rozpočet v objemu 25 milionů korun byl s ohledem na některé požadavky 

orgánů památkové péče mírně překročen. Nutnou podmínkou pro úspěšnou přestavbu bylo rovněž 

zajištění svahu nad objektem opěrnou zdí za 4 miliony korun, i přesto že se nenachází ve 

vlastnictví KMV. Rekonstrukci provedla firma BAU-STAV.“ (Fakta o Kyselce, 2014) 

 Ottův pramen, který se předtím vyvěral přímo do základů jedné z budov, nyní je vystaven 

v „elegantní a důstojné pítko“ naproti soše Heinricha Mattoniho, která byla vracena po 

dlouhé době do parku v roce 2013. Originální bronzová socha zůstává v lapidáriu muzea v 

Karlových Varech, proto v parku je její kopie. Fotografie sochy a její kopie je představena 

na obrázku č. 9  
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Obrázek 8 - Stav doma Stallburg před a po rekonstrukci
25

 

 

Zdroj: http://www.obeckyselka.cz 

 

Obrázek 9 - Socha Heinricha Mattoni originál a kopie 

 

Autor: Vojtech Marek 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 (Zdroj: http://faktaokyselce.cz/budovy-kmv/dum-stallburg/) 

http://www.obeckyselka.cz/
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V roce 2014 se uskutečnilo slavnostní otevření Ottova pramene.  

 Obrázek 10 - Ottův pramen před a po rekonstrukci 

Zdroj: Karlovarsky deník  

 

Na obrázku č 10 na fotografii vlevo je zničeny kohout. Na fotce vpravo vidíme, že nový 

Ottův pramen nezachoval původní vzhled a styl Baroko, však vypadá bezpečně a moderně. 

Připojený kohoutek se uzavírá, což především umožňuje šetření vody z pramene.  Nyní 

drahocenná minerální voda nevytéká marně na zem.   

 

Podle aktuálních fotografií je očividným, že místní organizace a správa se snažejí vrátit 

Kyselce někde překrásný vzhled a zaujat veřejnost novinkami. Na každé slavnostní 

zahájení přijíždí spousta zájemců a medii. Fotografie a zprávy se šíří,a tím způsobem 

přitahují víc pozornosti.  

Jedinou šanci pro Kyselku je veřejnost, která projevuje větší zájem a začíná si vážit 

kulturního dědictví Kyselky. Opravy nestojí na místě, ale probíhají hodně pomalu. S 

takovým tempo se můžeme bát toho, že místní obyvatele se ve finále vystěhují.   

Na facebookových stránkách Kyselky „fanoušci“ napsali přívětivé příspěvky a recenze ve 

kterých zmínili, že nejdůležitější představou je pro nich zachování původního vzoru 

Kyselky. Znovuotevření památek znamená pro nich, že jsou naději na postupnou celkovou 

obnovu města a na návrat života do lázní, a proto pouze jejích podporou – finanční, 

fyzickou a morální – lázní mohou doufat v zrychlení procesu.   

 

Seznam donátorů, společností a instituce a jejich dotace: 

 Mattoni - 20 030 000 kč  

 Karlovarský kraj - 1 000 000 kč 

 Ministerstvo kultury - 925 000 kč 
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 Baustav - 100 000 kč 

 Bolid-M - 50 000 kč 

 Jiné - 850 000 kč 

Celkem: 22 955 000 kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3 Ekonomická analýza  

V této části práci jsem uvedla ekonomické údaje, týkající se Kyselky. Základem jsou 

příjmy a výdaje, podle kterých se město řídi. Při správném vedení rozpočtů místní správa 

umožňuje názorně zobrazit budoucí předpoklady pro ekonomický rozvoj čí pokles obci.   

Tabulka 2 – Příjmy a výdaje obci Kyselka za období 2008-2014 (v miliónech korun 

českých)  

Zdroj: vlastní zpracování podle celkových závěrečných účtů na oficiálním webu Obci Kyselka 

 

Výsledek pozorování:  

- Příjmy obci Kyselka se téměř rovnají Výdajům za období 2010-2014 

- V roce 2009 dosáhla nižších příjmů na základě nižšího daňového plnění. V rámci 

povinného podílu financování dotovaných akcí čerpala vyšší výdaje 

- Ekonomické obec není nějak ohrozená, je ve stabilním stavu 

- Obec má dlouhodobý úvěr od roku 2008, který činí 1. 775. 000,- Kč  

- Roční splátka úvěru 300.000,- Kč 

- Obec neprovádí žádnou hospodářskou činnost 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Příjmy schválené 7,97 8,59 8,53 8,83 8,86 10,20 9,11 

Příjmy upravené 15,84 12,75 11,05 12,58 10,34 11,53 11,12 

Plnění ke konci období 19,18 11,95 12,61 12,37 10,66 12,25 13,57 

Výdaje schválené 7,67 8,59 8,55 8,83 8,86 10,20 9,11 

Výdaje upravené 15,54 15,94 11,75 14,80 10,34 12,73 14,19 

Plnění ke konci období 14,67 15,18 11,09 11,70 9,75 11,53 14,15 

Financování 4,2 - 3,22 1,5 0,67 0,92 0,72 0,57 
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Ve své diplomové práci na téma „Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Vodoléčebného 

ústavu Kyselka“ Mgr. Lucie Burešová uvedla celkovou potřebnou investice na 

rekonstrukce Vodoléčebného ústavu 60.269.110,- Kč.     

 

Vybrané položky: 

 Vodoléčebný ústav 60,3 milionů kč 

 Dům Stallburg 31,5 milionů kč 

 

Z ekonomického pohledu správa města by potřebovala zapracovat nad marketingovou 

stránkou, udělat větší propagace s budoucí vize, aby lidé se měli na co těšit. Vytvoření 

lepších pracovních podmínek je stejně důležitou otázkou. Rozvoj z technické stránky a z 

ekonomické by měl posilovat zájmy o zaměstnávání v dané lokalitě a v podnikách 

Kyselky. Aby cena za nabízené služby odpovídala současné poptávce. Průměrná mzda v 

Karlovarském kraje činí 18 tisíc, cenová rovina vzhledem k předchozí popularitě lázní u 

Ruské a Německé klientely zatím zůstává na vysoké úrovní. Ale ekonomický pokles v 

Rusku sehrál zlou roli na návštěvnosti a poptávce po službám. Proto by se měli místní 

podnikatele zaměřit na jiný segment. Severní Evropa a Asijské zemi by mohli nahradit 

Ruské návštěvníky a vyrovnat nabídku s poptávkou.   

Jakmile proběhne zahájení všech centrálních podniků – Vodoléčebného ústavu, kolonády, 

sanatoria – hned se vytvoří rozsáhlý počet pracovních míst. Do Kyselky by se měli zaměřit 

vysoce kvalifikovaní specialisti v oblasti lázeňství, dětské léčby. Oslabení dorostu objevují 

se na začátečních stadiích a léčí se od dětství. Pro daný segment jsou určitý požadavky na 

servis a vzdělávání. Pro práci s dětí odebírají odborníky v oborech psychologie, 

pedagogiky, animátorských činností. Tyhle příležitosti značně rozšiřuji kapacitu 

pracovních míst. Pro obyvatele Kyselky vzhledem k statistickým údajům o vzdělávání 

(více než 30% nemají ani vysokoškolské vzdělávání
26

) by byly poskytnutý nové pracovní 

pozice v oblastí služeb, ubytování, stravování a jiných servisů bez požadavků na odbornou 

kvalifikace.   

 

                                                           
26

 Informace je dozvěděná z oficiálních straník Českého statistického úřadu 
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2.4 Analýza trhu 

Lázeňský CR v dnešní době nabírá silnější popularitu a má pevnější postoj na trhu.  

Výsledky průzkumu požadavků hostů na lázeňský pobyt ve státech Evropské unie ukazují:  

„Až 67% chce, aby jim lázeňský pobyt přinesl úlevu, případně i vyléčení jejich 

zdravotních problémů. Téměř 50% hledá klid a zotavení z každodenního stresu. Přitom 

polovina dotazovaných žádá, aby bylo v okolí lázní nenarušené přírodní prostředí.“ (Zdroj 

 časopis Ekonomická revue cestovného ruchu, 4/2003, s. 243). S rostoucím počtem lázní 

rostou i požadavky klientů na kvalitu lázeňských zařízení. 

Růst lázeňského CR vytváří nové pracovní pozice na trhu práce, zejména v oblasti služeb. 

Potřebou jsou i kompetentní lékři a personál, pro které je tento obor zcela novým, protože 

technický progres se nikdy nezastaví: na trh se dostávají modernější zařízení a sestavují se 

specifikovanější zdravotnické programy. Tohle zároveň vytváří požadavky na vysoce 

kvalifikované vzdělávání a znalosti zejména v soudobých medicínských oborech.    

Další potřebou je proškolený personál „vedlejších služeb“. Do této kategorii přiřazujeme 

úklid, obchody, městskou dopravu, informační služby a ostatních služby, který budují 

celkové dojem u návštěvníka. Jsou to neposlední atributy a podle nich návštěvník pak dává 

souhrnné ocenění své návštěvě a doporučuje nebo naopak destinace svým známým.  

 

 

Tabulka 3 – Počet lázeňských pacientů za období 2009-2013 (v tisících kč)  

Kategorie 2009 2010 2011 2012 2013 Index 2013/2009 v % 

 Dospělí 

Na náklady zdr.pojíštění:       

 KLP 98,1 97,03 88,04 71,4 51,2 52,2 

 PLP 15,04 14,99 16,97 14,73 12,63 84,0 

Plné na vlastní náklady:       

 Tuzemci 111,1 114,8 111,04 106,08 139,27 125,4 

 Cizinci 143,22 138,14 132,39 157,49 164,28 114,7 

Celkem dospělí: 367,46 364,95 348,43 349,70 367,37 100,0 
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 Dětí a dorost 

Na základě zdr.pojíštění  

 KLP 9,9 9,99 10,29 9,02 8,40 84,8 

 PLP 0,071 0,088 0,116 0,114 0,101 142,3 

Plné na vlastní náklady       

 Tuzemci 0,034 0,169 0,106 0,306 0,335 985,3 

 Cizinci 0,701 0,674 1,24 1,39 1,34 95,0 

Celkem dětí a dorost 10,72 10,92 11,75 10,83 10,18 95,0 

 Celkem pacienti 

Na náklady zdr.pojíštění       

 KLP 108,03 107,02 98,32 80,42 59,59 55,2 

 PLP 15,11 15,08 17,08 14,85 12,73 84,3 

Na vlastní náklady       

 Tuzemci 111,12 114,96 111,14 106,38 139,61 125,6 

 Cizinci 143,92 138,81 133,63 158,88 165,62 115,1 

Celkový počet pacientů 378,18 375,86 360,17 360,54 377,55 99,8 

Doprovod placený 

Zdr. pojíštěním 

4,3 4,17 4,05 3,87 4,04 95,5 

Zdroj: uzis.cz 

 

„Do lázeňské péče pro dospělé bylo přijato v roce 2013 celkem 367 371 pacientů. Nejvíce 

klientů tvořili cizinci (44,7 %), tuzemští samoplátci tvořili 37,9 %, komplexní lázeňskou 

péči využilo 13,9 % dospělých pacientů a 3,4 % pacientů byla poskytnuta příspěvková 

lázeňská péče. V pořadí indikací se u léčby hrazené zdravotními pojišťovnami (KLP i 

PLP), stejně jako v minulých letech, nejčastěji vyskytovaly nemoci pohybového ústrojí - 

51,9 % celkového počtu dospělých. Následovaly nemoci Lázeňská péče 2013 8 nervové 

(17,9 %) a nemoci oběhového ústrojí (11,5 %). Průměrná ošetřovací doba u dospělých 

pacientů léčících se na náklad zdravotního pojištění byla u KLP 21,4 dnů a u PLP 19,3 
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dnů, u plně platících tuzemců 6,6 dnů a u cizinců 12,6 dnů.“ (Zdravotnická statistika, 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
27

 

 

2.5 Poptávka po lázeňství v Karlovarském kraji 

Díky svým lázním Karlovarský kraj přitahuje hodně návštěvníků z celého světa. 

Karlovarský region je po Praze regionem s druhým největším podílem zahraničních 

návštěvníků. 

Celkem Karlovarský kraj má doopravdy hezkou image. Nejen proslulá Mattoniho Kyselka 

dělá dobrou reklamu, ale také lázeňské oplatky, muzeum Becherovky a známé z foto- 

pohlednic lázeňské kolonády.  

Tabulka 4 - Změny v počtech pacientů v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými 

lázněmi za období 1965-1980 

 Skutečnost 

v roce 1965 

Směrnice 

v roce 1970 

Úvaha v roce 

1975 

Úvaha v roce 

1980 

Koeficient 

růstu oproti 

roku 1965 

Karlovy Vary 53 tis 58 tis 64 tis 72 tis 35,5 

Mariánské lázně 31 tis 30 tis 32,5 tis 36 tis 14,5 

Kyselka 1,6 tis 1,6 tis 1,6 tis 1,6 tis 0,0 

Zdroj: Vlastní zpracování podle J. Zieglera, 1960  

Od roku 1965 pro velká lázeňská města je vidět značný předpoklad pro stoupání 

návštěvnosti, což není vyhrazeno u Kyselky. Taková úroveň je výsledkem již klesající 

kvality lázeňských služeb, růstem konkurenci sousedních úspěšnějších lázeňských měst a 

nedostatkem reklamy. Svůj vliv projevila i Druhá světová válka, po které byl celý lázeňský 

komplex Kyselky zničen a již nebyl vrácen do použivatelného a půvabného stavu. Poté se 

lázní předávaly do rukou různých vlastníků, a ani jeden neměl dostatek investic a touhy 

zapracovat nad ekonomikou a stavbou města.  

Podle Zielgera další riziko by přinášel velký narůst samoplátců, což by nebylo politické 

únosné.  

                                                           
27

 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z:http://www.uzis.cz/ 
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„V roce 2013 navštívilo náš kraj 787 084 hostů (pozn. Včetně jednodenních návštěvníků). 

Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 2 614,9 hostů. Podíl cizinců, kteří 

navštívili v loňském roce náš kraj, byl 66,8 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (15 

226,4) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě.“ (Rentková, 2015)  

Tabulka 5 - Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízení za vybraná období, 

Karlovarský kraj 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že za období 2013-2014 návštěvnost Karlovarského kraje značné 

klesla. Vysvětluje to dnešní situace v Rusku, jehož obyvatelé tvořili velký podíl celkového 

počtu návštěvníků Karlovarského kraje (2. Místo, 1. Německo). 

 

2.6 Analýza vody 

V jedné reportáží
28

 Jídlo s.r.o. „Minerální a pramenitá voda“ je ukázka procesu výroby a 

stáčírny minerální vody Mattoni. Pod videem uživatelé Facebooku nechávali své 

komentáře a recenze o výrobě: 

- Uživatel David Kotulán: „Já nevím, ale vždy po matonce mi není nejlépe. Jiné 

sodovky nevadí, ale po matonce nic moc. Největší masakr je, že voda která patří 

nám všem, stáčí soukromník a prodává….“ 

- Uživatel Rodriguez Juan: „Čistá příroda rozrytá raketami a granáty. No tak tedy 

dobrou chuť...“ 

- Uživatelka Jitka Krajčovičová: „Je škoda, že zrovna tato reportáž je tak zkreslená a 

evidentně účelově natočená tak aby podpořila majitele a ukázala jak je firma 

Mattoni - don Pasquale skvělá. Proč jsou v reportáži vidět jen zrekonstruované 

domy, tedy jedná se vlastně jen o jeden jediný dům v celém areálu zchátralých lázní 

Kyselka? Proč neukážete pravdu, jak se firma Mattoni stará o odkaz Heinricha 
                                                           
28 Celá reportáž je dostupná na https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10005759-mineralni-a-pramenita-voda 

 

Rok Cizinci Tuzemští Celkem 

2008 463 805 208 376 672 182 

2013 510 331 239 165 749 496 

2014 324 440 101 707 426 147 
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Mattoniho?? Největší distributor minerální vody v Evropě nechává chátrat vše - 

vila Mattoni v Kyselce je k pláči, stejně jako celý zbytek areálu, který vodu 

proslavil, za kterým stojí práce a život jednotlivce - Mattoni nekupuji a nebudu!“ 

Uživatele nejsou nadšení z dnešní výroby Mattoni. Kvalita produkci podle jejích názorů již 

neodpovídá ceně a provozování KVM znechutilo většinu kupujících. 

Centrálním zdrojem vody v Kyselce je řeka Ohře. Řeka představuje hlavní vodní zdroj pro 

většinu průmyslových areálů kraje.  „Jakost povrchových vod je ve srovnání s průměrem 

ČR výrazně horší. Mezi nejvíce znečištěné řeky v kraji patří Ohře a Chodovský potok.“ 

Dále bych chtěla přivést příklady návrhů, jaký přínosy by mohla mít řeka Ohře. Však řeka 

Ohře by mohla být využívána jako ukazatel pro turisté. Na řece od roku 2006 se nachází 

Vodácká stezka. „V úseku od Chebu po Kadaň (Želina - jez) je osazeno 69 informačních 

tabulí v českém, německém a anglickém jazyce. Tyto cedule informují o tom, kde se právě 

vodák nachází, jaké kulturní památky a zajímavosti (přírodní, historické aj.) jsou v okolí, u 

obcí jsou informace o samotné obci, uvedeny jsou i informace o možnosti ubytování“
29

. 

Pro podporu Kyselky by do těch tabulek mohla být umístěna i informace o městě, po 

komplexní rekonstrukce a dokonce by tam mohli umístit zvláštní poznámky, aby se 

nalákalo co nejvíc zájemců a nahodilých návštěvníků, kteří ani neplánovali výlet do 

Kyselky. Ze sportovních akcí se koná Kanoe Mattoni - Světový pohár ve sjezdu na divoké 

vodě a Kanoe Mattoni Fest s bohatým sportovním a hudebním programem, na kterém 

nechybí ani vodní karneval.  

2.7 Demografické změny 
 

Tabulka 6 – Změny počtu obyvatel Kyselky za vybraná období 

Rok Narození Zemřeli Přistěhovali - 

Vystěhovali 

Přírůstek/úbytek Celkem 

ke konci roku 

Začátek 1900 _
i
 _          _ _ 590 

2001 _ _ _ _ 687 

2008 7 1 30-30 6 802 

2013 6 5 17-25 -7 801 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                           
29

 Řeka Ohře. České hory [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://ohre.ceskehory.cz/ 
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Podle sčítání roku 2011: 

- Podíl žen a mužů je cca 1:1  

- Největší skupinu sestavuje mládež 20-29 let a dospělí 40-49 let 

- Česká národnost tvoří přibližné 95%  

- Převažujícím stupněm vzdělávání je vyučení a střední odborné bez maturity 

- Ekonomický aktivních 347 

Míra nezaměstnaností:  

- Muži 5,76 % 

- Ženy 10,26 %                    

     Celkem 7,78 % 

Podle údajů v tabulce je vidět, že od začátku 20. století se výrazně počet obyvatel Kyselky 

nezměnil. V dnešní době počet narozeních převyšuje počet zemřelých, ale obyvatele ve 

věku 30-40 se stěhuje z Kyselky do vedlejších obcí kvůli prácí.  

 

2.8 Analýza dopravní infrastruktury  

Kolem Kyselky probíhá silnice druhé třídy č. 222.  Podle údajů ze stáčírny odjíždí 50 

kamionů denně. Takový provoz samozřejmě hodně ohrožuje životní prostředí a vzhledem 

k váze vozů poškozuje silnice a fasády historických budov, stojících maximálně dva metry 

od trasy. Alessandro Pasquale uvádí, že rekonstrukce železniční tratě délkou pouze 8 km 

v roce 2012 stála cca 10 milionů korun českých.    

Osobně jsem byla v Kyselce a první problém, na který jsem narazila, byla doprava. Do 

města nejezdí žádný přímý spoj z Prahy a z centrálních částí ČR. Autobusy projíždí 

Kyselkou jednou za hodinu, o víkendu je situace horší. Na cestě z Karlových Varů do 

Kyselky leží několik dalších měst, proto taková špatná dopravní dostupnost docela 

překvapuje. 

Na obrázkách č 11-13 jsou vlakové a autobusové spoje Praha-Kyselka, Hradec Králové-

Kyselka a Plzeň-Kyselka podle jízdních řadů. 
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Obrázek 11- Spoj Praha-Kyselka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 12– Spoj Hradec Králové-Kyselka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 13– Spoj Plzeň-Kyselka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.9 SWOT analýza lázní Kyselka 

SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného analýza, měla by jasně zobrazit 

interní silné (S- strenghts) a slabé stránky (W- weaknesses) města Kyselka jako podniku, 

předpoklady pro jeho revitalizace a fakta, která by mohla tento proces ovlivnit – externí 

příležitostí (O- opportunities) a hrozby (T- threats). SWOT analýza je vypracována na 

základě diplomové práce L. Burešové “Studie proveditelností: Rekonstrukce 

vodoléčebného ústavu Kyselka“ (2012). Tato součinnost pak v zápětí může být použita pro 

stanovení strategie rozvoje Kyselky. 
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Tabulka 7 - SWOT analýza lázní Kyselka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Komentáře k SWOT Analýze 

 Za silné stránky lázní Kyselka můžeme považovat v současnosti jenom  

předpoklady pro budoucí celkově zrekonstruovaný ústav a město. Klientelu se dá nalákat 

pouze na atraktivní a zajímavé budovy, veškerý zařízený a fungující servis, kvalitní sužby, 

odpovídající stanovené ceně. V Karlovarském kraji se nacházejí střední školy s obory 

Cestovní ruch a Hotelnictví, který připravují docela vysoko proškolený personál.  Větší 

místa jako jsou Mariánské lázně a Karlovy Vary představují dobré pracovní příležitosti pro 

absolventy těchto škol. 

Historie lázní Kyselka je pěkně propagována díky podnikání Heinricha Mattoniho. 

Exportovaná voda Kyselky byla první rozváženou minerální stolní vodou do jiných zemí. 

Tato fakta vytváří pro Kyselku dobrou image. Na rekonstrukce celých lázeňských zařízení 

včetně Vodoléčebného ústavu město potřebuje opravdu velkou částku a čas. Vzhledem k 

tomu bychom mohli představit zatím poškozené historické budovy jako muzeum, s 

rozmístěním fotografií a propojením aspoň jednoho pramene (preferenci je Ottův) s 

budovou k tomu využívanou. „Objekt bude vybaven současnými přístroji, bude se tedy 

SWOT analýza Kyselka 

V
n
itřn

í p
ro

střed
í 

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts) 

 Atraktivní destinace 

 Bohatá historie 

 Možnosti rozvinutí 

 Proškolený personál v oblastí 

hotelnictví 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

 Nedostatek klientů 

 Pomalost 

 Silnice vedle areálu 

 Nedostatek odborníků 

medicínského oboru  

V
n
ější p

ro
střed

í 

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

 Kvalitní přírodní zdroje 

 Nová destinace 

 Očekávání veřejnosti 

 

HROZBY (Threats) 

 Lokalita 
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jednat o moderní zařízení, které v mnohých případech předčí celorepublikový standart 

vybavení.“ (Burešová, 2013)   

 Slabou stánku pro Kyselku představuje především nezformovaný okruh klientely. 

Není možné spoléhat na doporučení spokojených klientů, protože zatím v posledních 

obdobích žádní léčbě v areálu lázní nepodléhali. Druhou slabou stránkou je probíhající 

kolem historických staveb silnice a její provoz, který znečišťuje vzduch a hrozí nebezpečí.   

„Pomalost“ tvoří slabou stránku ohledně trvající doby rekonstrukci. K okamžiku zahájení 

kompletně opraveného areálu do provozu, otevřou se nové destinaci s dalšími speciálními 

nabídkami v oblastí lázeňství.  

 

 Příležitostí tvoří vysoce kvalitní přírodní zdroje lázní a jejich využití pro  

lázeňskou péče. Při výběru lázní pacienti se měří do specifikovaných míst odpovídajícím 

jejím požadavkům a typům léčby.  

Další příležitosti pro růst zájmu je objevení nových destinací. Kyselka chátrá již delší 

dobu, a tak by mohla představovat celkem novy turistický objekt, až se uskuteční 

kompletní opravení. Současný cestovní ruch v ČR je zaměřen na vracející segment 

návštěvníky, proto Kyselka má za budoucí úkol nechávat u přijíždějících dobrý dojem.  

Iniciativa „Zachraňte lázně Kyselka“ je silným nástrojem hlavně díky své propagaci na 

internetových zdrojích. Klienti jsou ve stadiu očekávání a natěšení. Až bude Kyselka 

uvedena do provozu, pravděpodobně tam přijede solidný počet návštěvníků, představitelů 

medií a „fanoušků“ ze zahraničí. Správa města by se měla zachovat co nejvzorněji a 

nejlaskavěji. Pro image Kyselky by bylo lépe, aby všechny opravy byly provedeny 

najednou a velké zahájení by proběhlo v již kompletně vhodném pro lázeňský pobyt městě.        

 Hrozby představuje poloha Kyselky. V Karlovarském kraji je největší koncentrace 

lázeňských měst v ČR. Jedná se o 101 lázeňském objektů. Kolem se nachází spousta 

velkým a úspěšných konkurentů, jakými jsou například lázně Západočeského trojúhelníku.  

Příkladem jsou i lázně Kynžvart, který jsou nejznámějším místem léčení chorob dýchacího 

systému. V Mariánských lázních se shromáždilo široké spektrum přírodních léčivých 

zdrojů. V jednom malém a nádherném městě se léčí celá řada onemocnění (pohybového 

aparátu, onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest, gynekologických a 

metabolických nemocí). V porovnání se zahraničními rezorty, Mariánské lázně nabízejí 

své služby za přijatelné ceny. 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST  
 

V poslední kapitole mé bakalářské práce bych chtěla předvést příklady na zlepšení 

produktivity lázní Kyselka jako podniku a navrhnout nové možností rozvoje.    

Zaprvé by se měly postupně opravit hlavní objekty. Vodoléčebný ústav je v první řadě, 

protože představuje pro Kyselku největší potenciálně úspěšný výdělek. Mattoniho vila je 

druhým důležitým objektem, který by mohl být využít jako penzion pro lázeňské 

návštěvníky. Zajištění provozu představuje velké náklady, proto se musejí investoři 

počítávat s dlouhodobou návratností. Důležitou je i otázka zátěži životního prostředí, 

vzhledem k lokalitě města.  

Další příležitostí by mohlo stát vytvoření pracovních míst po zahájení provozu nových 

objektů. Demografická analýza ukázala, že v Kyselce chybí stupeň vzdělání, který je 

požadován pro práci v oblasti lázeňského CR. Novinkou by mohla stát nabídka praxi 

v zařízeních Kyselky pro absolventy vysokých škol s medicínským oborem. Příkladem 

uchazečů by mohli sloužit studenti První lékařské fakulty Karlové Univerzity nebo 

dokonce i studenti Zubního lékařství v Plzni, pokud by se v Kyselce rozvinula zubařská 

péče. Na začátku by taková nabídka praxe přilákala více z nich díky své vzácnosti. 

„Absolvuji praxi v někdy zchátralém komplexu areálu Kyselka. Naše ordinace je umístěna 

v historicky chráněné budově, v níž před sto léty podnikal významný pán Heinrich von 

Mattoni!“ – věřím, že přesně tak by se chlubili budoucí lékaři před svými kolegy, kteří 

absolvují praxí v typických lokalitách.      

Oprava ubytovacích kapacit by vedla k vytvoření pracovních míst v oblasti služeb. Pro 

kvalitní lázeňskou péči jsou potřebou i odborníci v oblasti hotelnictví, gastronomie, 

kosmetologie, technického vybavení a jiné. Kyselka by mohla spoléhat na podporu 

Západočeských lázní, jako zkušených lázeňských podniků, při výběru odpovídajícího 

požadavkům personálu. Proto bych doporučila správě města Kyselka neváhat, a poprosit 

Západočeské lázní o spolupráci v oblasti marketingu.  

Další nabídkou by mohla stát produkce místní výroby, která by určitě působila na růst 

zájmu a návštěvnosti. Za takový produkt můžeme představovat původní balení Mattoniho 

Kysibelky v podobě kameninových džbánků s logem, rokem založení a krátkou historií 

Kyselky. Voda „Mattoni“ patří k nejoblíbenějším produktům dané výroby a prodává se za 
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dostupné ceny. Jako cizinka jsem si všimla, že hlavním atributem skoro každého Čecha je 

láhev Mattonky v batohu. Právě se takovou reklamou řídí návštěvníci z ciziny při nákupu 

specialit. Dnešní mládež se častěji věnuje zdravé výživě, a co jiného, než minerální voda 

z přírodních pramenů je její součásti? Právě proto by se to mělo stát zajímavým dárkem na 

památku, přece lidé nejezdí každý den kolem zchátralých lázní s takovou bohatou historii. 

Komplex lázeňských budov u silnice bych po opravě doporučila využit jako motel nebo 

apart-hotel. Nejvíc zdemolovanou část, která není předmětem rekonstrukce v blízké 

budoucnosti, by se dalo přebudovat na apartmány. Zatím chybí parkovací prostor, proto je 

nutné posoudit restrukturalizaci malé plochy města za tímto účelem. „Pauza“ v podobných 

zařízeních cestou do Karlových Varů, Františkových lázní nebo Německa poskytuje 

výjimečnou příležitost pro strávení času v přírodní zóně blízkosti řeky Ohře a překrásných 

památek epochy Heinricha Mattoniho.   

Přes řeku Ohře je velký soukromý pozemek, vedle něj je budova Kina. Táto část leží 

v dostatečné vzdálenosti od silnice, a proto nepředstavuje hrozbu nebezpečí. Takový hezký 

areál by mohl sloužit kempem pro dětí v letní sezoně. Příroda Kyselky disponuje 

podmínkami pro založení skautské školy.   
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SHRNUTÍ 

 

Lázeňský CR je jedním z nejrozvinutějších a nejefektivnějším druhem CR, který 

představuje příjmy pro Českou republiku. Pokud má obec předpoklady pro rozvoj 

lázeňského CR, tak je velkou chybou je nevyužit. Kyselka vždy měla předpoklady pro 

vytvoření vynikající nabídky v oblastí CR, což je očividně z její historii.  

Stavby, zničené zevnitř zachovaly svoje hlavní stěny a z fotografií bývalých lázní je 

poznat, jaký ony měli vzhled. Tato fakty zjednodušují rekonstrukce a umožňuje vybavit 

areál v původnímu stylu.     

Osobně jsem navštívila obec Kyselku a pozorovala jsem proces rekonstrukce Mattoního 

vily. Při rozhovoru s místními obyvateli jsem se dozvěděla důležité informace a jejích 

názory na současnou situaci. Podle jejích mínění není motivace pro zrychlení procesu.   Na 

vlastní očí jsem viděla Kyselku a zažila jsem pocit beznadějnosti. V případě Kyselky, která 

není jediným příkladem zchátralých Českých lázní, musíme brát v úvahu vzácnost historie 

a spoléhat se pouze na vnímavost veřejnosti k takovým smutným příběhům. Samotné slovo 

„Kyselka“ je již snadné k zapamatování a odráží v sobě podstatu nabízeného produktu. 

Značka “Mattoního Kyselka“ vybudovala pěknou „fásadu“, ale zapomněla na jádro a 

město, díky kterému tak proslula. Je lítostí, že při vzpomínkách na tak známého Heinricha 

Mattoni málokdo spojuje jeho jméno s Kyselkou.  

Oporou při výzkumu pro mě sloužili literaturní a internetové zdroje, fotografie. 

V návrhové části jsem popsala několik námětů, které bych doporučila pro přilákání 

veřejnosti do lázní aspoň na denní procházku. Při sestavení návrhové části jsem se obrátila 

na místní obyvatele a zjistila jsem jejich upřednostnění pro využití areálu bývalých lázní. 

Přínosem této práce je potvrzení, že lidé se opravdu starají o, jak by se mohlo zdát, 

neznačné a nevýrazné město v Karlovarském kraje. Každé město je pro někoho domovem 

a jeho historie představuje pro něj největší cennost. Provozovatele městských podniků a 

budov Kyselky by měli věnovat více pozornosti životu místních obyvatel, a nejen svým 

dílům.   

Cílem mé práce zhodnotit potenciál lázní Kyselka na kompletní budoucí revitalizace a 

následné navrhnutí možnosti její k realizování. Při zkoumání internetových zdrojů a po 

návštěvě Kyselky jsem přišla k přesvědčení, že nešťastný stav lázní Kyselka působí na 
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veřejnost ještě lépe, než fungující lázní. Šokující fotografie a články provokují lid a 

„vynucují“ je k účastí v procesu revitalizace. Každý má za povinnost nechat nelichotivý 

komentář a vyjadřují svou nespokojenost. Stejnou příčinou bylo moje rozhodnutí o zvolení 

daného tématu pro bakalářskou práce. Jakmile jsem narazila na petici a podepsala ji, hned 

jsem ji rozeslala všem svým známým v Rusku, Německu a jiných zemích. Nikdo z nich 

nikdy předtím o lázních Kyselka neslyšel, ale každý věnoval pominut na přečtení článku o 

Kyselce a podepsal petice. Podle takových reakcí vypadá na to, že vzkříšení této legendy 

by mělo přivést velký počet návštěvníku nejen z České republiky, ale z celého světa. Však 

pro větší přitažlivost by mohla obec ponechat pro ukázku část staveb v zničeném stavu, 

aby znázornila práci a pokrok v revitalizačním procesu. 

Správně napsalo zastupitelstvo obce Kyselka: „Považujeme za důležité, aby alespoň 

některé z historických budov a technických staveb byly opraveny v duchu původního rázu 

tak, aby nadále nebyly ostudou svým majitelům“. Na jeden zlý názor potřebujeme 10 

dobrých, abychom neztratili svou autoritu. Zatím „ocas“ v podobě zničených lázní nedělá 

pro KVM, C.T.S.- Duo a předchozí majitele problémy, ale pokud oni si přejí dostat se se 

svou produkci na světovou úroveň, tak by se měli zamyslet, jak působí na veřejnost 

historie lázní Kyselka, a zda oni sehrají roli jejích spasitele nebo vraha v osudu Kyselky. 

V průběhu propracování své práce jsem dospěla k názoru, že nejserioznějším problémem 

pro lázní Kyselka jsou vlastníci jejích objektů. Do té doby, pokud místní organizace 

nezačnou spolupracovat a nedomluví se na společném financování a využití prostředků, 

včetně pracovní síly, možnosti návratu Lázní Kyselka do fungujícího stavu neexistují. Tím 

pádem je hypotéza mojí práce vyvracená.  
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PŘÍLOHY  

 
Příloha 1 - Katastrální mapa Kyselky, Zdroj: CUZK, 2012 
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Příloha 2 - Dopis ASORKD v ČR k ředitelovi společnosti C.T.S.-Duo s projevením 

nespokojenosti ohledně její činností 

 

 

 

 

 

 
Několik otázek pro CTS Duo s.r.o. 

vlastníka památkově chráněných budov bývalých lázní Kyselka 
 

Obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem s několika otázkami, které se týkají kulturní 

památky bývalých lázní Kyselka nacházející se od r. 2006 ve vašem majetku. 

Více než 11 200 signatářů petice Zachraňte lázně Kyselka, a jistě i ti další, kteří každým 

dnem přibývají, budou vaše odpovědi na položené otázky určitě zajímat. Rádi tyto 

odpovědi uveřejníme na petičním webu, tak jako na něm uveřejníme tyto otázky. 

Takže k otázkám samotným: 

1. V březnu r. 2009 jste do hotelu Hubertus v Karlových Varech svolali tiskovou 
konferenci, na které jste mimo jiné uvedli, že máte pečlivě fotograficky 
zdokumentováno, jak vypadaly lázeňské objekty v době, kdy byly vámi koupeny. 
Můžete veřejnosti tyto fotografie předložit, aby bylo zřejmé, do jaké míry se zlepšil 
či zhoršil stav památkově chráněných budov, které jsou ve vašem vlastnictví?  

2. Na výtky, že se o památkově chráněné budovy dostatečně nestaráte, neustále 
odpovídáte, že to není pravda a že památkově chráněné budovy nebyly proti 
devastaci dostatečně zabezpečeny. Bývalé vedení Magistrátu v Karlových Varech 
též nesouhlasilo s názorem, že si neplníte své povinnosti vlastníka a nepečuje o 
zachování památky. Podle tehdejšího vedení Magistrátu provádíte průběžně kroky 
tak, aby se stav nadále nezhoršoval. Přestože nebyla zahájena rekonstrukce 
objektů lázní, nejedná se, podle Magistrátu, o porušení zákona o státní památkové 
péči.  

Úřad veřejného ochránce práv ale dospěl ve své zprávě o stavu památkově 

chráněných budov ke zcela jinému názoru, se kterým se ASORKD, Krajský úřad 

Karlovarského kraje, současné vedení Magistrátu v Karlových Varech a NPÚ v 

Lokti plně ztotožňují. Ve jmenované zprávě ÚVOP uvedl, že popsaná opatření 

nelze považovat za dostatečná a odkazuje přitom na závěry šetření veřejného 

ochránce práv, jenž ve zprávě o šetření jasně uvedl, že orgány státní památkové 

péče musí dohlížet na to, zda vlastník památkově chráněných objektů řádně plní 

své povinnosti udržovat tyto stavby v dobrém stavebně-technickém stavu. To je 

zakotveno v § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kde se stanoví, 

že vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, 

ASOCIACE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČR 

The Association for the Coservation and Development of the Cultural Heritage in the Czech Republic 

Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1, prezidium@asorkd.cz; http://www.zachrante-karluv-most.cz/ 

Tel.: +420 371 595 624; GSM: +420 777 183 077, +420 737 939 104, +420 736 181 289 

ASORKD 

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/podepsat-petici
mailto:prezidium@asorkd.cz
http://www.zachrante-karluv-most.cz/
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udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením. Úřad veřejného ochránce práv je však toho 

názoru, že vlastníkem navrhovaná opatření spočívající pouze v provizorním zakrytí 

konstrukcí budov plachtami a zabezpečení oken proti vniknutí cizích osob do 

objektů nelze považovat za definitivní a dostatečná opatření, která by 

svědčila o vážném zájmu a péči vlastníka o zachování památky.  

Tento závěr ÚVOP byl vydán koncem roku 2009. Jaká opatření, která by bylo 

možné podle citovaného zákona považovat za definitivní a dostatečná opatření, 

která by svědčila o vážném zájmu a péči vlastníka o zachování památky jste 

od té doby, až do dnešních dnů, realizovali?  

3. Myslíte si, že svědčí o vážném zájmu a péči vlastníka o zachování památky ta 
skutečnost, že prokazatelně necháváte 5 let vyvěrat do základů Ottovy kolonády 
minerální pramen, jak dokazují fotografie a videozáběry? Že necháváte netěsnícím 
vrtem celou zimu smáčet schodiště ke kolonádě, jak opět dokazuje fotografie 
z února letošního roku? Chová se takto odpovědný vlastník?  

4. Pro týdeník Ekonom uvedl v loňském roce jednatel CTS Dua Petr Dostál toto: 
„Otevíráme nyní novou debatu s památkáři o tom, co je z našeho pohledu 
realizovatelné. Navíc teď nejsem kvůli krizi schopen říci, kde vzít potřebné stovky 
milionů korun.“  

A Dostál dále hrozí, že jestli památkáři nesejmou ze zhruba poloviny staveb 
památkovou ochranu a nedovolí je úplně zbourat, firma se areálu zbaví:  

„Pokud lidé nedostanou rozum, udělám darovací listinu a převedu to státu, 
když je tak chytrý!“  

Pane Dostále, hejtman Karlovarského kraje prohlásil, že je připraven k jednání 

o převzetí lázní do majetku Karlovarského kraje. Nemyslíte si, že v zájmu 

záchrany lázní nadešel čas, abyste darovací listinu vystavil a neprodlužoval tak 

devastaci lázní? 

 

Děkujeme za odpovědi. 

V Praze 8. 4. 2011 

 

Za ASORKD: 

 

 

                                                           
 

Ing. Martin J. Kadrman 

viceprezident Asociace 

 

Pavel P. Ries 

prezident Asociace 

 

Petr Šefl 

viceprezident Asociace 

 


