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Záměrem investora bylo na místě bývalého 
vyhlídkového pavilonu nad Ottovým prame-
nem v  Kyselce postavit upravenou repliku. 
Tato stavba bude sloužit jako venkovní učeb-
na, kde budou pracovníci investora seznamo-
vat školní děti s principy ekologie a  lesního 
hospodaření.
Altán stál na  rozcestí lesních cest, cesta ve-
dená po vrstevnici byla terasovitě upravena 
navršením balvanů (umělá skála). Na  horní 
terase byla vlastní stavba umístěna. Z histo-
rických fotografií je také zřejmé, že pod pavi-
lonkem byl odlesněný pás, který umožňoval 
výhled přes kupoli Ottova pramene do údolí 
Ohře. Postupně místo zarostlo a výhled nebyl 
možný. Na  místě, kde původní pavilon stál, 
se nalézala pouze torza kamenných obvo-
dových základových prahů, ze kterých bylo 
možné odvodit půdorysné rozměry, poloho-
vé a výškové uspořádání. 
Novostavba pavilonku je navržena jako repli-
ka původní stavby, která je v zadní části do-
plněna o zděný přístavek. V tomto přístavku 
budou uschovány stohovatelné židle a  jiné 
pomůcky pro výuku.

Původní barevné řešení není doloženo. Z fo-
tografie je pouze zřejmé použití dvou od-
stínů. Jsou proto navrženy barvy doložené 
v lázeňské architektuře Kyselky případně po-
užité při rekonstrukcích jiných objektů v Ky-
selce (Löschnerův pramen). Na dřevěné prvky 
byl použit polomatný nátěr červenohnědý 
u nosných prvků a holubí modř u prvků vý-
plňových a ozdobných. Omítka je u základní 
plochy pískově žlutá a orámování je krémově 
bílé. Střešní krytina je asfaltový šindel v bar-
vě šedé břidlice.

Stavební poloha vychází z  umístění a  tvaru 
zachovalých základových prahů. Vytýčení je 
vztaženo k  bodu v  geodetickém zaměření, 
podélná osa pavilonu sleduje původní směr. 
Kamenná podezdívka je ze světle šedé pemr-
lované žuly. Na zděné konstrukce byly použi-
ty keramické tvárnice tl. 150 mm, na dřevěné 
konstrukce smrkové dřevo. Konstrukce kro-
vu je s viditelnými tesařskými spoji. Stabilita 
je primárně zajištěna vyztužením rohů slou-
pek-vaznice pásky. Vaznice jsou propojeny, 
aby umožnily přenášení tahových sil. Stabi-
lita vrcholové vaznice je zajištěna vzpěrami. 
Druhotně je tuhost zajištěna ve svislé rovině 
výplněmi jednotlivých polí a  střešním bed-
něním. Některé viditelné prvky (ukončení 
krokví, pásky, věšadla, vzpěry) jsou tvarově 
upraveny podle historických prvků.
Pro úplné naplnění všech funkcí altánku by 
bylo vhodné obnovení průseku v  zalesnění 
směrem na kupoli Ottova pramene. Možnost 
vyhlídky do údolí Ohře by výrazně zatraktiv-
nila celou stavbu a přilákala další návštěvníky.
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