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Motto soutěžního návrhu :     PROPOJENÉ MĚSTO 

                                                  (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) 

stávající  budoucí 
DISKONTINUITA MĚSTA 
 

→ KONTINUITA MĚSTA 

diskontinuita urbanistických struktur - kontinuita urbanistických struktur 

diskontinuita zástavby - kontinuita zástavby 

diskontinuita komunikační sítě - kontinuita komunikační sítě 

diskontinuita veřejných prostorů a 
pěších tras, neexistence klasického 
náměstí v centru 

- kontinuita veřejných prostorů a pěších 
tras, vytvoření klasických náměstí 

diskontinuita pohledových a 
kompozičních os 

- kontinuita a zdůraznění pohledových a  
kompozičních os 

diskontinuita ploch zeleně a rekreace - kontinuita ploch zeleně a rekreace 

diskontinuita uzlů a tras veřejné 
dopravy 

- kontinuita uzlů a tras veřejné dopravy 

 
HLAVNÍ PRINCIPY ROZVOJE ŠIRŠÍHO CENTRA 
 
STÁVAJÍCÍ BARIÉRY MĚSTA 

 
→ NAVRHOVANÉ PROPOJENÍ MĚSTA 

odtrženost života prostředí a aktivit 
„lázeňského“ města od města 
„obyčejného“, kde žijí jeho stálí 
obyvatelé 

- postupné prolnutí života a aktivit 
„lázeňského“města s „obyčejným“ 
městem, kde žijí jeho stálí obyvatelé 

separovanost struktur města na 
pravém břehu Ohře od struktur města 
na levém břehu 

- postupné propojení struktur města na 
pravém břehu Ohře se strukturami na 
levém břehu 

řeka Ohře, působící spíše jako 
vytržená z kontextu města, řeka 
jakoby město míjí a přitom rozděluje   

- řeka Ohře jako silný motiv, vytvářející 
urbanistické i krajinné propojení obou 
břehů města, řeka využitelná pro 
městské aktivity, řeka aktivně vstupující 
do prostorové kompozice města 

silniční rychlostní průtah R I/6 vytváří 
totální bariéru podél levého břehu 
Ohře, území mezi trasou rychlostní 
komunikace a břehem Ohře je zcela 
odříznuté a „mrtvé“, realizace 
obchvatu města se jeví jako 
mimořádně časově vzdálená  

-  silniční rychlostní průtah R I/6 začlenit 
do propojené struktury města mezi 
levým a pravým břehem Ohře a to ve 
formě městské zástavby, kompozičně a 
konstrukčně překračující těleso 
rychlostní komunikace nebo částečné 
překrytí zeleným valem 
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naprosto nevhodné funkční využití 
širšího území podél obou břehů Ohře, 
na levém břehu nevhodné halové 
objekty obchodních center, na pravém 
břehu postupně „odumírající“ výrobní 
objekty, skladové objekty a dopravní 
plochy, území s charakterem místní 
periferie 

- revitalizace území podél obou břehů 
Ohře, bezprostředně oba břehy 
v zátopovém území využity jako 
kontinuální pásy zeleně s rekreačními 
funkcemi na břehu (stromy, travnaté 
plochy, pěší promenáda, cyklistická 
stezka, stezka pro bruslaře a běžce) a 
přímo na vodě (výletní a sportovní lodě, 
vodácké aktivity). Na pravém břehu 
vznik nové urbanistické struktury 
s kompaktní zástavbou polyfunkčními 
městskými a obytnými objekty, které 
přecházejí ve směru z centra od 
blokové zástavby do volnějších forem. 
Na levém břehu doplnění urbanistické 
struktury čtvrtí Rybáře až ke břehu Ohře 
ve formě nových objektů s veřejnou 
administrativně-správní a kulturní 
funkcí, které prostorově překračují a 
zakrývají stávající průtah rychlostní 
silnice R I/6. U všech forem nové 
zástavby je podmínkou dodržování 
takové výškové hladiny zástavby, aby 
přirozeným způsobem navazovala na 
okolní hladinu     

vzájemná separovanost zelených 
ploch a ploch pro rekreaci, jejich 
obtížná dostupnost pro pěší a cyklisty 
(s výjimkou „lázeňského“ města) 

- propojování existujících ploch zeleně do 
vzájemně navazujícího systému, který 
umožňuje kontinuální dostupnost 
rekreačních cílů (zelená plocha 
meandru, Rolava), vytvoření nového 
„zeleného údolí“ na místě bývalého 
zimního stadionu v lokalitě Dolní 
Kamenná, který je výchozím bodem 
volnočasových a rekreačních aktivit po 
obou březích řeky Ohře 

existující železniční tratě na území 
města tvoří v některých lokalitách 
prostorovou překážku, nevyužívají 
potenciál městotvorného efektu 
železnice a z dopravního hlediska se 
nepodílejí na vnitroměstských 
přepravních vztazích, ačkoliv 
železniční tratě výrazným způsobem 
zasahují do teritoria města 

- směrové vedení stávajících 
železničních tratí zůstává zachováno, 
avšak některé úseky, zejména trať 
v prostoru Dolního nádraží a bývalého 
depa je začleněno do nově navrhované 
urbanistické struktury ve formě objektů, 
překračujících a zakrývajících tento 
úsek tratě 

obě stávající železniční nádraží – 
„Dolní“ a „Horní“ nádraží jsou 
situována mimo přirozené těžiště 
města, ani jedno z těchto nádraží 
nemá potenciál stát se přirozeným 

- Horní nádraží je potvrzeno ve stávající 
poloze kolejiště, avšak stávající 
nevyhovující a neatraktivní budova je 
nahrazena novou budovou, situovanou 
záměrně do průčelí pohledové osy přes 



 4 

uzlovým bodem, ve kterém by se 
stýkala železniční vnější autobusová a 
městská hromadná doprava 
 

řeku Teplou směrem k lázeňskému 
centru. Horní nádraží je dopravně 
provázáno s novým terminálem 
hromadné dopravy v nově navržené 
lokalitě  

 
PRINCIP ETAPOVITÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO CENTRA 
 

- možnost etapovité realizace jednotlivých rozvojových záměrů, minimalizace 
prvotních podmiňujících investic; 

- možnost realizace rozvojových ploch na místě Dolního železničního a 
autobusového nádraží je vázána na předchozí vybudování nového 
Centrálního terminálu hromadné dopravy na dnes již nevyužívaném areálu 
bývalé stáčírny minerálních vod a solivárny (s konverzí objektu stáčírny na 
centrum odbavení cestujících); 

- možnost realizace nově koncipovaného náměstí před tržnicí a nové 
zástavby podél Varšavské ulice s podzemními parkingy je rovněž vázána 
na předchozí realizaci nového Centrálního terminálu hromadné dopravy; 

- možnost realizace nové odbavovací budovy Horního nádraží (v nové 
poloze v pohledové ose směrem k centru) bez nutnosti přerušení 
železničního provozu – stávající budova může sloužit nezávisle na 
výstavbě nové budovy; teprve po realizaci nové budovy může být případně 
zdemolována, podmínkou je však důsledné zachování a stavební obnova 
historického přístřešku nad kolejí přiléhající k původní budově (s možností 
jeho protažení k nové budově); 

- možnost realizace visuté kabinkové lanové dráhy MHD se třemi stanicemi 
(Horní nádraží, Centrální terminál hromadné dopravy, hotel Thermal) bez 
stavebních zásahů do existující silniční infrastruktury i bez vizuálního 
narušení panoramatu centra města (mezistaniční úseky s minimem nebo 
zcela bez podpůrných stožárů). 

 
 
PRINCIP VYUŽITÍ A PŘESTAVBY NĚKTERÝCH PRŮMYSLOVÝCH A 
DOPRAVNÍCH OBJEKTŮ 
 

- možnost přestavby a využití vybraných hodnotných objektů v areálu 
bývalého pivovaru na nekonvenční loftové bydlení s atraktivním výhledem 
na panoramata údolí Ohře, případně přestavba na společenské a kulturní 
centrum. Přestavba souvisí se záměrem vytvoření prostorově jasně 
definovaného nového náměstí v místě výškového vrcholu čtvrti Rybáře. 
V průčelí tohoto nového náměstí je navržena nová veřejná budova, tvořící 
architektonický akcent. Podmínkou realizace nového náměstí a revitalizace 
bývalého pivovaru je však radikální demolice stávajícího deskového 
panelového domu, který tvoří naprosto nevhodný a prostorově vulgární 
element; 

- princip využití areálu bývalé stáčírny minerálních vod na lokalizaci nového 
Centrálního terminálu hromadné dopravy s využitím objektu stáčírny jako 
centrum odbavení cestujících; 

- možnost přestavby a využití objektu bývalého lokomotivního depa (na konci 
areálu Dolního železničního nádraží) na společenské, kulturní a výstavní 
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centrum, které zakládá svou identitu na charakteristické formě půlkruhové 
rotundy s točnou ve svém těžišti jakožto identifikovatelný symbol depa pro 
parní lokomotivy; 

- nezbytnost zachování původního historického přístřešku nad kolejí, která 
přiléhá k původní výpravní budově Horního nádraží jakožto dokladu 
mimořádného prvku historické železniční architektury – možnost prodloužit 
tento přístřešek soudobou konstrukcí až k nově navržené výpravní budově 
v nové poloze; 

- možnost přestavby stávajícího areálu ČEZ a RWE v jižní části meandru na 
areál s kombinací bydlení, služeb, případně drobné nerušící výroby; využití 
hodnotnějších objektů individuální architektury a jejich dotvoření do 
prostorově identifikovatelné urbanistické struktura. 

 
HLAVNÍ PRINCIPY ROZVOJE SYSTÉMU ZELENĚ A REKREAČNÍCH PLOCH 
 

- stávající plochy kompaktní zeleně v podobě převažujícího lesoparku 
představují hodnotné stabilizované plochy v bezprostřední návaznosti na 
lázeňskou čtvrť a na obytné čtvrti na pravém břehu Ohře; 

- stávající plochy městské zeleně uvnitř existující urbanistické struktury jsou 
zachovány a doplněny o významná pěší propojení – např. od Horního 
nádraží směrem k centru v návaznosti na pohledovou osu; 

- zelené plochy určené pro rekreaci a sportovní využití jsou stabilizovány do 
existující lokality Rolava a do zátopového rekreačně se rozvíjejícího území 
meandru Ohře; 

- oba břehy Ohře představují krajinnou a urbanistickou hodnotu, kterou je 
vhodné revitalizovat a začlenit do struktury města; pravý břeh Ohře má 
veliký potenciál stát se pěší, cyklistickou a rekreační promenádou, která 
kontinuálně propojí centrum města (lokalitu u tržnice) s rekreačním územím 
v meandru Ohře, navíc přímo k této promenádě může vyústit parter nově 
navržené polyfunkční zástavby na místě areálu Dolního nádraží, které je 
navrženo k likvidaci; 

- nové plochy veřejné zeleně jsou navrženy na ploše údolí podél levého 
břehu Ohře v návaznosti na částečné zastřešení průtahu rychlostní silnice 
R I/6 pod terénní vyvýšeninou se čtvrtí Rybáře; na místě stávajících 
halových solitérních objektů s naprosto nevhodnou funkcí i formou (bývalý 
zimní stadion, stávající supermarket, McDonald, atd.) je navrženo nové 
„ZELENÉ ÚDOLÍ“ – významný prvek prostorové kontinuity městské zeleně 
s oddychovou a kulturní funkcí – např. zde může vzniknout atraktivní areál 
botanické a zoologické zahrady (zvířecí park) s pěším přístupem z obou 
protilehlých konců.  

 
HLAVNÍ PRINCIPY SYSTÉMU HROMADNÉ DOPRAVY 
 

- důsledně zachovány všechny stávající železniční trati, jejich význam 
posílen zavedením městské a příměstské intervalové dopravy s novými 
zastávkami v urbanisticky významných lokalitách (součást regionálního 
systému integrované dopravy); 

- zdůrazněn dopravní a urbanistický význam Horního nádraží jako jednoho 
ze dvou přestupních terminálů hromadné dopravy; nová odbavovací 
budova Horního nádraží umístěna důsledně na pohledovou osu řeky Teplá 
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– vizuální kontakt směrem k centru, přímé pěší propojení ve směru této 
osy; 

- zrušeno Dolní železniční a autobusové nádraží, jeho území využito jako 
rozvojová plocha pro novou zástavbu; 

- navržen nový centrální terminál hromadné dopravy blíže k centru města 
v lokalitě mezi vyústěním řeky Teplá a stávajícím objektem „Minerálních 
vod“, který je nově využit jako centrum odbavení cestujících; nový centrální 
terminál tvoří hlavní přestupní uzel, integrující dopravu vnější autobusovou, 
městskou a regionální autobusovou a novou železniční zastávku; 

- navržena možnost efektivního nového přímého propojení obou přestupních 
terminálů – Horního nádraží a nového Centrálního terminálu visutou 
kabinkovou lanovou dráhou (součást MHD) s možností jejího prodloužení 
k hotelu Thermal jakožto k výchozímu bodu pěší zóny lázeňského centra (s 
možností turistického provozu vyhlídkových kočárů); 

- tradiční přestupní uzel MHD Tržnice je zachován (zejména pro cestující 
s cílem v centru města) ve formě nácestných zastávek autobusů MHD ve 
znovu otevřené Varšavské ulici a v prostoru nově koncipovaného náměstí 
před tržnicí, odkud směřují autobusy do nedalekého Centrálního terminálu, 
který nabízí integrovaný přestup na ostatní vnější autobusové linky a 
železnici. 

 
HLAVNÍ PRINCIPY ROZVOJE MĚSTSKÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 
 
Dopravní řešení 
 
Současnost: 
Stávající individuální automobilová doprava (IAD) se jeví v konceptu města jako 
neuspořádaná. Kromě jasně definovatelné „nadměstské“ komunikace (průtahu R 
I/6) umístěné podél Ohře, nejsou ostatní komunikace z pohledu řidiče nikterak 
definované, což je nenutí se přizpůsobovat příslušným poměrům. Toto ve finále 
vede ke snížení plynulosti dopravy, čímž se zhoršuje i životní prostředí (zvýšení 
hluku a emisí) a v neposlední řadě tento stav vede i ke zhoršení bezpečnosti 
dopravy. 
Dalším parametrem negativně ovlivňující dopravu je i nedostatečné propojení 
mezi jednotlivými břehy řeky. Toto nedostatečné propojení pak přenáší zvýšené 
intenzity na křižovatky, které jsou umístěné na koncích mostů, zejména pak u 
Chebského mostu. Křižovatky svým uspořádáním a vybavením nedokáží bohužel 
tyto vyvolané intenzity přenést a dochází tak k jejich ucpání (tvoření kongescí), 
což se v konečném důsledku přenáší i na okolní komunikace a způsobuje to i 
kolapsy dopravy v celém dotčeném území. 
 
Budoucnost: 
Návrh počítá s vytvořením jasně definovatelných kategorií komunikací. Jedná se o 
tzv. nadměstské, sběrné až hlavní obslužné, čistě obslužné a nemotoristické 
s případným pojezdem. Uvedeným uspořádáním vzniknou jasně definované 
komunikace, jejich funkce bude ještě podtržena příslušnými prvky městského 
vybavení.  
V rámci návrhu je z důvodu zvýšení kapacity celého území doplněno i další 
přemostění, které odlehčí již dnes přetíženým komunikacím a křižovatkám. 
Rovněž umožní bezproblémové napojení i nově navržené zástavby na pravém 
břehu řeky Ohře. Ulice Západní, která patří mezi nejvíce zatížené komunikace, je 
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zejména z pohledu bezpečnosti i plynulosti dopravy navržena jako městská 
komunikace, na které jsou omezena úrovňová levá odbočení. Levá odbočení se 
provádí buď mimoúrovňově nebo přes okružní křižovatky. Okružní křižovatky jsou 
mnohem kapacitnější než klasické neřízené křižovatky a díky svému tvaru i 
bezpečnější. V místě předpokládané vyšší intenzity u Chebského mostu je 
provedeno i zapuštění hlavního tahu pod křižovatku. Zapuštění s sebou přináší i 
možnost bezproblémového zajetí do nově navrhovaného parkingu a v druhém 
směru i do nově navrhované zástavby. Výjezdy z nově navrhované zástavby jsou 
řešeny budˇpřes pravé odbočení a nebo mimoúrovňově přes levé odbočení. 
Stejný princip obslužnosti z pohledu IAD je volen i na protější straně mostu, kde je 
rovněž navržena nová zástavba a nově rozvíjející se území. 
 
Doprava v klidu – parkování 
 
Návrh počítá nejen s využitím stávajících parkovacích míst, která budou upravena, 
ale i s doplněním dalších parkovišť. Jedná se zejména o přebudování stávajícího 
parkoviště u tržnice, které bude mít charakter podzemních garáží (integrovaných 
do nadzemního polyfunkčního objektu) s několika funkcemi: P+R, parkoviště pro 
klasické odstavení, a parkoviště pro rezidenty. Hlavní výhodou tohoto parkoviště je 
i jeho velice dobrá dostupnost od nově navrhovaného Centrálního terminálu 
hromadné dopravy. 
Návrh dále počítá s vybudováním hromadného parkoviště pod novou zástavbou 
podél ul. Západní, které bude sloužit nejen rezidentům, ale i návštěvníkům města. 
Stejný typ parkoviště se předpokládá i na protějším břehu pod novou zástavbou. 
Další důležité parkoviště je navrženo u terminálu u Horního nádraží, které má 
charakter P+R. Vedle uvedených parkovišť v centru jsou navrženy i úpravy 
stávajících parkovišť mimo centrum. Jedná se zejména o parkoviště u stávající 
sportovní haly a o parkoviště před jedním ze dvou vstupů do navrhovaného areálu 
botanické zahrady a zooparku. 
Odstavení autobusů se předpokládá v severozápadní části areálu Horního 
nádraží. 
 
Hromadná doprava (HD) 
 
Cílem návrhu je vytvořit pokud možno co nejvíce propojený systém HD, a to nejen 
z pohledu vlastních přestupních uzlů (víceúčelových terminálů), ale i z pohledu 
obslužnosti celého území města Karlových Varů.  
Z pohledu přestupních uzlů bylo snahou vytvořit jeden zdrojový bod, kde by se 
mohli odehrávat veškeré potřebné přestupy nejen mezi hromadnou dopravou 
(HD), což je prioritní, ale i mezi HD a IAD. Jelikož z důvodu konfigurace terénu a 
historického založení železnice není toto možno provést, je principem návrhu 
vytvořit dva základní body (uzly), které budou mezi sebou propojeny komfortním 
způsobem. Prvním hlavním přestupním uzlem je vytvoření víceúčelového 
centrálního terminálu, jež v sobě bude zahrnovat jak železniční, tak i autobusovou 
dopravu. V rámci tohoto uzlu se předpokládá i vybudování parkoviště pro taxi a 
parkovací stání typu K+R. Jednotlivé přestupy je možno provádět tzv. suchou 
nohou. Ve vzdálenosti cca 100 - 150 m od víceúčelového terminálu je i kapacitní 
parkoviště pro IAD. Uvedený dopravní uzel je situován do lokality mezi řekou 
Teplou a tržnicí tak, aby byla rovněž zajištěna i docházková vzdálenost nejen 
z širokého okolí, ale i z centra. Z tohoto místa je rovněž i kvalitní dopravní 
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napojení nejen na místní komunikace, ale i na nadřazenou komunikační síť 
(průtah R I/6). 
Druhým přestupním uzlem je terminál hromadné dopravy, zahrnující přestupní 
vazby mezi autobusy MHD, železnicí a lanovkou MHD, situovaný v prostoru 
Horního nádraží. Visutá kabinková lanovka nabízí komfortní možnost přímého 
spojení k dolnímu Centrálnímu terminálu, případně i dále k hotelu Thermal, kde je 
přirozený počátek pěší zóny lázeňské čtvrti. 
Kromě výše uvedených přestupních terminálů návrh počítá i s dalšími zastávkami 
a stanicemi pomocí kterých by byla zajištěna dostatečná obslužnost města, 
zejména jeho důležitých bodů. U sportovní haly nově navržená železniční 
zastávka umožňuje v době konání sportovní akce (hokejový zápas) pomocí 
železnice dopravit fanoušky hostujícího týmu přímo bez přestupů až ke sportovní 
hale. 
 
Individuální doprava – pěší a cyklo 
 
Návrh počítá z pohledu pěších s vytvořením rozsáhlejší pěší zóny v oblasti kolem 
stávající tržnice a okolních přilehlých komunikací, které by se rozšířilo i na nově 
zastavované plochy podél pravého břehu řeky Ohře a parkové plochy podél 
levého břehu, které vzniknou částečně zastřešením komunikace R I/6. Pomocí 
těchto komunikací bude možno dojít po stezkách či chodnících a plochách 
určených pouze pro nemotorovou dopravu s výjimkou zásahových vozidel až ke 
sportovnímu centru (stávající sportovní hala a bazén) na jednom břehu a k areálu 
koupaliště Rolava na břehu druhém. 
Dále se počítá s vytvořením nového přemostění u dopravního terminálu, určeného 
pouze pro pěší a cyklisty, které by spojilo oba břehy a dosáhlo se tak kvalitní pěší 
dostupnosti centra i z protějšího břehu. 
Kromě výše uvedených ploch a komunikací pro pěší bude doplněno i spojení mezi 
oběma dopravními uzly. 
Z pohledu dopravních cyklistů se předpokládá vyznačení pruhu pro cyklisty podél 
pravého břehu Ohře. Provoz cyklistů se předpokládá i v souběhu s komunikacemi 
pro pěší tak, aby byla vytvořena síť „cyklotras a cyklostezek“ nejen pro dopravní 
režim, ale i režim turistický (sportovní). 
V rámci cyklotras a cyklostezek či komunikací pro pěší se předpokládá i pohyb in 
line bruslařů. Jedná se zejména o lokalitu podél břehů řeky Ohře. 
 
Navigační a informační systém 
 
Z pohledu dopravy zejména automobilové je nutné vytvořit i navigační a 
informační systém doplněný případně i o telematické zařízení, které bude sdělovat 
zejména řidičům stav na komunikacích a rovněž bude navádět k jednotlivým 
významným cílům. 


