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SPOJENÍ LEVÉHO A PRAVÉHO BŘEHU OHŘE

Rozšíření centra přes Chebský most do Rybář

Naším cílem je semknout město přes Chebský most. Toho chceme docílit prodloužením 

pěší třídy TGM, tak jak tomu bylo kdysi na počátku minulého století. Tímto krokem se 

výrazně  oživí  křižovatka  (místo  potkávání  lidí)  u  Becherovky.  Je  však  třeba  vymístit 

intenzivní automobilovou dopravu. Proto průtah městem (R6) v úseku mezi nájezdem z 

Rybář a benzinovou stanicí vkládáme pod zem, přesněji na něj stavíme novou, živou etáž 

města.  Zároveň  rušíme  všechny  nájezdy  a  sjezdy  v  tomto  místě.  Tímto  krokem  si 

uvolníme místo na levém břehu Ohře u Chebského mostu a konečně můžeme dotáhnout 

klasickou městskou blokovou strukturu Sokolovské ulice až k ústí mostu, kde vznikne 

náměstí, jehož „dominantou“ bude stávající budova magistrátu (živnostenského úřadu), 

která tímto zásahem získá jistý majestát.

Na  pravém  břehu,  tedy  u  Becherovky,  vznikne  nádherný  reprezentativní  prostor  – 

náměstí  Republiky,  jenž  dá  vyniknout  zašlé  kráse  budovy  Becherovky,  dále  zde 

navrhujeme  solitérní  dominantu  (nejpravděpodobněji  s  administrativní  funkcí). 

Velkorysé měřítko prostoru jde ruku v ruce se záměrem přesunout sem živé centrum 

města (ne to turistické). To lze uskutečnit, pokud zde nebude vysoká intenzita průjezdu 

vozidel. Náš návrh předpokládá intenzitu cca 7 tisíc vozidel za den na Chebském mostě v 

obou  směrech.  Docílíme  toho  tak,  že  směr  Horova  –  Západní  vedeme  ve  zrušeném 

železničním koridoru  pod Chebským  mostem (tedy  mimoúrovňově)  a  intenzitě  z  R6 

nenabízíme možnost sem přímo odbočit.
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BULVÁR

Bulvár z ulice Západní

Ulice Západní a její  charakter je rozhodující pro rozvoj  celého řešeného území.  Tvoří 

rozhraní,  předěl  mezi  stávající  rozvolněnou  zástavbou  Tuhnic  a  nově  se  rozvíjejícím 

územím.  Naším  záměrem  je  vytvořit  zde  prostorný  bulvár,  a  to  až  s  velkoměstskou 

proporcí. Jsou zde dva jízdní pruhy v každém směru, středový zelený pruh v šířce až  

8 metrů a další dva zelené pásy lemující vozovku a chodník,  ty mají 2,5 m a chodník 

alespoň 3 m, aby zde byl potenciál aktivního života na ulici (zahrádky restaurací ap.). 

Toto uspořádání výrazně snižuje negativní dopady dopravní intenzity (hluk, emise, riziko 

nehod…).  Z bulváru Západní se stane páteř nově se rodícího území.  Na tuto páteř se 

budou napojovat obslužné komunikace do nového území. Tento směr rozvoje (zevnitř 

ven) považujeme za jediný správný. Díky tomu lze začít kteroukoliv etapou a území bude 

stále  fungovat  jako  celek.  Město  má  možnost  podat  developerovi  pomocnou  ruku  a 

konstruktivně  se  podílet  na  vývoji  tohoto  území.  Vybudování  bulváru Západní  je  ten 

nejlepší vklad do území, vytvoří se tak kvalitní veřejný prostor pro několik generací.

INTENZITA DOLŮ

Snížení dopravní intenzity – Chebský most, Západní ul., nám. Republiky

Karlovy  Vary  díky  své  morfologii  zabírají  velkou  plochu  na  malý  počet  obyvatel,  z 

jednoho  konce  města  na  druhý  je  to  velice  daleko  a  tím  logicky  rostou  nároky  na 

dopravu. Nejen systém MHD, ale i IAD je hvězdicovitý, což zapříčiňuje přeplněné centrum 

města, konkrétně se „zácpy“ tvoří pouze v ulicích Horova, Západní, Chebský most a nám. 

Republiky. Jako řešení tohoto problému navrhujeme mimoúrovňové křížení ulice Horovy 

s  Chebským  mostem.  Rušíme  sjezd  z  R6  na  Chebský  most  –  pro  tento  směr  je 

alternativou  vybudování  nového  mostu  v  prodloužení  ulice  Charkovská.  To  nepřímo 

motivuje  řidiče  k  využívání  nájezdu na  R6 v  křížení  s  Pražskou  ulicí  (E48).  Také  to 

nabádá jet z okružní křižovatky na Telmanův most, pokud jsou cílem Rybáře, Stará Role, 

sídliště Čankovská, aj. Na rozdíl od Chebského není tento most příliš využitý. Obecně je 
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snahou přimět řidiče, kteří míří na průtah (R6), aby nejezdili přes centrum. A ti, kteří 

míří do centra, aby využívali jinou než automobilovou individuální dopravu. Používáme 

restriktivní mechanismy (málo parkovacích míst v centru, pomalý průjezd, složitá změna 

směru) a mechanismy permisivní (v malé omezené míře MHD zdarma, parkovací domy 

P+R, dobré podmínky pro pěší).

MOST

Nový most v prodloužení ulice Charkovské

V prodloužení ulice Charkovská navrhujeme nový most. Ten by měl obsloužit dopravní 

spojení mezi průtahem (R6) a centrem města. Tuto funkci nyní vykonává most Chebský, 

jenž navrhujeme zklidnit tak,  že nebude spojen se silničním průtahem. Nový most je 

čtyřproudový,  dva pruhy v každém směru – to by mělo zajistit plynulost  dopravy na 

mostě.  V křížení ulic Západní a Charkovská vznikne rušná křižovatka,  ta bude řízena 

světelnou signalizací. U této křižovatky jsme se rozhodli umístit autobusové nádraží, to 

především z důvodu snadného napojení na R6. Tato poloha generuje minimální zátěž od 

meziměstských a příměstských autobusů na komunikace ve městě. 
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NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Vymístění dopravy od Becherovky, nové náměstí 

Dnešní  pojmenování  tohoto  prostoru  jako  „náměstí“  je  dost  od věci,  jedná  se  spíš  o 

rušnou křižovatku.  Rozhodně  se  nejedná o  místo  setkávání  ulic,  mostu,  významných 

budov a lidí.  Naším cílem je tento stav napravit a pokusit se přiblížit stavu z počátku 

minulého století. Od křižovatky Dr. Engla x Západní bychom povrch náměstí vydláždili 

(změna  materiálu  a  barvy  vozovky),  od  čehož  si  slibujeme  zpomalující  efekt  pro 

projíždějící vozy. Automobilista se najednou ocitá v jiném prostředí, charakter silnice od 

již zmiňované křižovatky po Chebský most se mění v pěší třídu. Zde se řidič necítí tak 

jistě a z proporce a charakteru prostředí je zřejmé, že je tady pánem chodec. Odbočení z 

náměstí do ulice Varšavská je umožněno pouze MHD a dopravní obsluze ve vymezenou 

denní dobu. Na severní straně náměstí se nenachází žádná optická bariéra, je z něj tedy 

dobrý výhled na druhý břeh. Do severovýchodního rohu náměstí umísťujeme solitérně 

stojící  dominantu –  administrativně  obchodní  stavba,  na  kterou jsou kladeny vysoké 

architektonické  nároky.  Automobilová  doprava  (svedená  pod  most  do  železničního 

koridoru) míjí prostor náměstí mimoúrovňově, tím pádem nepůsobí rušivým dojmem. 

Po  obvodu  náměstí  by  se  perfektně  vyjímaly  zahrádky  restaurací,  kaváren  a  obecně 

obchodní plochy otevřené do prostoru náměstí. Na náměstí by se dobře uplatnila nějaká 

dominanta – např. socha. 

Naším cílem je místo zklidnit a tím vytvořit podmínky pro vznik nového živého centra – 

epicentra dění ve městě. Dnes je tímto místem prostor před městskou tržnicí s centrální 

přestupní stanicí MHD, který je v žalostném stavu. Epicentrum posouváme západně a tím 

bychom chtěli  docílit  větší  pěší  aktivity západně od Chebského mostu,  toto zvýšení s 

sebou nese  zvýšení  atraktivity  prostředí.  Je  to  dobrý  vklad do  nově  se  vytvářejícího 

území bývalého dolního nádraží.

OHŘE
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Kultivace zeleně podél Ohře

Ohře  je  v  Karlových  Varech  sice  ta  větší  řeka,  přesto  „nábřežní“  život  probíhá  na 

kolonádě podél říčky Teplé. I z tohoto důvodu nabízíme využití břehů Ohře k rekreaci 

obyvatel.   Formou zeleného pásu protkaného sítí  pěšin,  cyklostezkou,  několika  moly, 

prvky  městského  mobiliáře  (určené  k  aktivnímu  odpočinku  např.  veřejné  cvičební 

pomůcky aj.), dětských hřišť a vybaveností pro vodáky zkultivujeme toto území. Ač jsou 

Karlovy Vary  obklopeny lesy a  zelení  obecně,  něco jako  centrální  městský park  tady 

žalostně chybí. Zde se naskýtají skvělé podmínky pro nádherný lineární městský park. 

Ten by se začal vinout od ulice U Solivárny, podél řeky, pod Chebským mostem, podél 

nově se rozvíjejícího území, až by vygradoval na meandru Ohře, jenž nabízí velký volný 

prostor. Délka pásu je 2,3 km, to znamená 2300 metrů zábavy v zeleni, naprosto unikátní 

hodnota.

VYSOKÁ ŠKOLA

Nové funkce pro rozvoj města (kampus, technopark, …) 

V Karlových Varech chybí  veřejná vysoká škola.  Tento fakt  oslabuje  dlouhodobě celý 

region. Mladí jdou studovat jinam a často se nevrátí zpátky. Pro zdravý rozvoj města by 

zde  měla  být  alespoň  pobočka  nějaké  významné  univerzity.  Z  hlediska  urbanismu 

nabízíme řešení, kam univerzitní kampus umístit. Jedná se o pozemky v majetku města, 

jež se nachází na západním okraji řešeného území v lokalitě tzv. Staré vodárny. Na tomto 

místě  je  vysokoškolský  kampus  dostatečně  blízko  centra,  ve  svém  sousedství  nabízí 

široké spektrum sportovního vyžití a zároveň není tak blízko centra, aby byl vybudován 

na lukrativních pozemcích s vyšším potenciálem.

Území situované podél R6 severně od Ohře, které se vine se od Lidlu na Dolní Kamenné, 

přes bývalou hokejovou halu až po budovu bývalého hypermarketu Hypernova, je dnes 

relativně  nečitelné.  V  tomto  pásu bychom podporovali  funkci  obchodní,  a  to  formou 

prodejních  (nebo  také  výrobně-prodejních)  hal.  Areál  by  se  měl  stát  konkurencí  k 

obchodním centrům vázaným na průtahu R6 (OC Fontána, Globus, Makro). Je možné si 

zde  představit  také  funkci  výrobní  (lehký  průmysl),  nějakou  odnož  technoparku. 
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Vzhledem k sousedství se silničním průtahem je zde nějaký městotvorný rozvoj značně 

obtížný. 

Také navrhujeme vybudovat systém parkovacích domů P+R, a to konkrétně na místech 

výměníkových stanic. Poloha je více než vhodná, jedná se o volné místo naproti vlakové 

stanici  „Točna“  a  volné  místo  naproti  autobusovému  nádraží  podle  našeho  návrhu. 

Vhodné je to  také z  důvodu,  že  pozemky jsou ve  vlastnictví  města.  Investice  by byla 

přínosem pro širokou veřejnost. Třetí záchytné parkoviště (zde v režimu P+W, Park and 

Walk)  bychom  lokalizovali  na  severovýchodní  cíp  areálu  bývalé  Solivárny.  Toto 

parkoviště by přišlo vhod záměru Karlovarských minerálních vod, a. s., vybudovat zde 

komerční  centrum,  který podporujeme.  Tato investice  by napomohla  rozvoji  města  a 

mohla by být dobrým příkladem spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Areál  bývalého  pivovaru  v  Rybářích  je  zajímavou  součástí  rostlého  města,  záměr 

společnosti Particular, a. s., na výstavbu multifunkčního, komerčně obytného areálu nelze 

než podpořit, avšak apelujeme na to, aby zde zůstaly alespoň nějaké aspekty původního 

pivovaru,  z  části  jako  uchování  paměti  místa  a  také  proto,  že  se  tím  výrazně  zvýší 

zajímavost připravovaného projektu. Jako vzor by mohla posloužit revitalizace pivovaru 

v Praze Holešovicích. Podporujme rozmanitost ve struktuře města.
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ŽELEZNICE

Zrušení železniční tratě na území dolního nádraží

Po podrobné analýze jsme dospěli k závěru, že není třeba vést železnici přes nově se 

rozvíjející území. Také lze akceptovat absenci spojení horního s dolním nádražím. Proto 

navrhujeme hlavové nádraží umístit do budovy železniční točny v areálu vlakového depa. 

Využije  se  tím  stávající  technická  stavba  a  nádraží  (stanice)  získá  jedinečnost  a 

zajímavost. Vytíženost trati č.  149 (KV–Bečov) není příliš vysoká. Stanice se rozhodně 

obejde bez velkého průjezdného terminálu. Tento směr navíc nepatří k strategickým a 

možná by stálo za úvahu, zda trať nezrušit úplně. 

Zrušené spojení dolní-horní nádraží má také pozitivní městotvorný efekt, a to především 

pro rozvoj Bohatic. Odstraněním této dopravní zátěže se uvolní železniční koridor (lze 

využít  jako cyklo-pěší  stezka spojující  Bohatice  s centrem).  Také se zde sníží  hluková 

zátěž. Plně souhlasíme s přemístěním a podporováním pouze jednoho vlakového nádraží 

jako hlavního, a to horního nádraží.

Je  třeba říct,  že tento relativně radikální  krok (zrušení železniční  tratě) není  pro náš 

urbanistický koncept nezbytný. Lze pracovat také s variantou zachování železniční trati, 

jejíž  konsekvence  by  koncept  návrhu  zásadně  nepoznamenaly.  Jednoznačně 

nedoporučujeme řešit křížení trati s ulicí Západní mimoúrovňově.
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AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Nové autobusové nádraží napojeno přímo na R6

Meziměstská a příměstská doprava se odehrává a dlouhodobě bude odehrávat formou 

dopravy autobusové. Navrhujeme nový autobusový terminál, který je umístěn u křížení 

ulic Západní a Charkovská, kde má velice blízko k R6 přes nový most. Toto umístění je 

vhodné  zejména  proto,  že  dálková  doprava  neprojíždí  centrem  města  a  přesto  se 

terminál nachází v dobré poloze vůči rostlému městu – pěšky sedm minut od náměstí 

Republiky. K vlakové stanici „Točna“ je to minut pět. Na přilehlém bulváru Západní se 

nachází zastávka MHD a naproti přes ulici Parkovací dům P+R (komfort pro cestující, 

kterým  přijede  někdo  automobilem  naproti).  Nemyslíme  si,  že  autobusové  nádraží 

nárokuje  tak  velký  prostor,  jako  je  tomu  nyní.  Z  hlediska  architektury  by  se  mělo 

realizovat v nějakém střídmějším duchu, a to především z hlediska počtu nástupišť.

MHD 

Dopravní koncepce MHD – okruh zdarma

Hlavní  myšlenkou našeho návrhu  je  spojení  důležitých  míst  (cílů,  institucí…)  jednou 

autobusovou okružní  linkou a  to  ideálně nezpoplatněnou.  Tento krok radikálně sníží 

automobilový  pohyb  mezi  těmito  místy.  Zastávky  jsou  situovány  v  bezprostřední 

blízkosti parkovacích domů P+R, jejichž kapacitu lze ještě navýšit. Okruh také výrazně 

usnadňuje  přestupy  na  dálkových  spojích.  Zastávky  okružní  linky  jsou  na  všech 

nádražích.

Z  hlediska  stávající  struktury  a  trasování  MHD  nemáme  žádné  námitky.  Hvězdicový 

systém funguje velice dobře, a to včetně centrální přestupní stanice Tržnice. Nemyslíme 

si,  že  je  nutné  spojovat  autobusové  nádraží  s  terminálem MHD a  proto  navrhujeme 

systém  neměnit.  Jen  je  třeba  kvalitativně  vylepšit  prostor  centrální  stanice.  Lépe 

zastávku  zastřešit  a  celé  náměstí  zkultivovat.  V  našem  návrhu  orientujeme  stanici 

severojižně.  Autobusy  potom  nemusí  jezdit  z  okružní  křižovatky  Zahradní  ulicí  na 
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Tržnici.  Tím,  že  neměníme  místo  přestupů,  zůstává  Tržnice  stále  značně  vytížena 

cestujícími. Neměla by se tedy snížit pěší aktivita, která je v této lokalitě vysoká, což je 

velice pozitivní. Bez této aktivity by nebylo obchodní funkce v parteru, proto lpíme na 

jejím zachování.

Zároveň  doporučujeme  snížit  cenu  jednorázového  jízdného,  25  Kč  na  60  minut  je 

opravdu příliš i ve městě, jakým jsou Karlovy Vary.

TRŽNICE

Předprostor městské tržnice – návrat k funkci tržiště

Toto místo je dnes asi nejfrekventovanějším v Karlových Varech. Jeho forma tomu ale 

vůbec neodpovídá. Zeleň v předprostoru městské tržnice není přístupná, veškeré volné 

plochy  slouží  k  parkování  a  již  několik  desetiletí  zde  zeje  prázdnotou  nedokončený 

městský blok. Ten by měla dostavit společnost Eltodo spolu s rekonstrukcí Národního 

domu,  bohužel  tak  nečiní.  Město  by  mělo  vyžadovat  tuto  dostavbu.  Je  ostudné  tak 

exponované místo nechat zet prázdnotou.

Absolutní nepravdou je tvrzení, že přestupní stanice u Tržnice nemá vyhovující plošné 

parametry (jak je tvrzeno v zadání). Pro provoz uzlového bodu městské hromadné 

dopravy (pouze), je dostačující jeden středový ostrůvek na délku 3 autobusů, jedná se o 

stanici, ne o terminál. Naopak negativní efekt mělo předimenzování autobusových 

nádraží, které známe z dob socialismu. Prostor bychom měli absolutně přizpůsobit 

pěším – minimum bariér, minimum odstavných ploch. V případě, že se člověk vydá k 

Tržnici automobilem, měl by použít parkovací dům v ulici U Solivárny. 

Hlavním motivem návrhu v lokalitě tržnice je návrat k funkci tržiště. V době, kdy zažívají 

obrovský  „boom“  farmářské  trhy,  je  třeba  mít  ve  městě  místo,  kde  lze  tento  prodej 

realizovat. Nehledě na to, že jistý druh tržiště zde nyní funguje v ulici Varšavská. Myslíme 

si,  že synergie pěší  aktivity (přestupní stanice MHD) a velkého trhu je ku prospěchu 

všech.
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CYKLOSTEZKY

Návrh komplexní cyklodopravy, zapojení Bohatic do systému

Cyklistika je udržitelná forma městské dopravy, která rok od roku posiluje. To je velice 

pozitivní,  a proto by cyklodopravu mělo podporovat také město Karlovy Vary, ač není 

morfologicky k cyklistům příliš přívětivé.  V našem návrhu otvíráme cyklistům i pravý 

břeh Ohře. Umožňujeme jim průjezd zeleným pásem podél rozvíjejícího se území. Nová 

stezka nabízí množství zajímavých míst k zastavení, vyhlídková mola, veřejné vybavení 

parku  ap.  Stávající  cyklostezka  se  potkává  s  nově  navrženou  na  křižovatce  u  tzv. 

plynárenského mostu.  Návrh  ještě  nabízí  možnost  propojit  čtvrť  Bohatice  s  centrem 

města právě pomocí cyklostezky, která by vedla ve zrušeném železničním koridoru.
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ETAPIZACE

Návrh etapizace

Návrh je rozdělen do 21 etap (částí), které lze realizovat bez ohledu na zbytek. V takto 

velkém území to jinak ani nelze. Jednotlivé etapy jsou navrženy tak, aby byly soběstačné 

a v průběhu budování město mohlo normálně fungovat.  Lze říci,  že rozvojové území, 

především s funkcí obytnou – smíšenou, je rozděleno na malé čtvrti (o velikosti několika 

městských bloků),  tedy soběstačné  shluky  domů se  základní  vybaveností.  Které  mají 

především jednu vlastnost – mohou fungovat samostatně.

Etapizace je vhodná především proto, že takto velké rozvojové území se nikdy nebude 

realizovat naráz.  Předpokládat  celkové zastavění v  horizontu 20 let  lze  bez nadsázky 

přirovnat  k  věštění  z  křišťálové  koule.  Realizace  některých  etap  by  však  měla  být 

prioritou, jsou to etapy náměstí Republiky (04),  Elite (05),   Most nový (10),  Nádraží 

točna (14). 

TOHLE NE

Záměry od kterých by mělo město upustit

Jednoznačně nedoporučujeme stavět parkovací dům na nábřeží Jana Palacha, toto místo 

je pohledově exponované a jakoby otvírá pěší trasu k Thermalu podél řeky Teplé. Tento 

cíp má zůstat prázdný, my navrhujeme zeleň – dětské hřiště. Alternativu nabízíme v ulici 

U Solivárny, kam umisťujeme parkovací dům my.

Dále není vhodné přesouvat uzlový bod městské hromadné dopravy daleko od pěších 

zón (živého centra města). Pěší třídy jsou pěší právě proto, že se po nich pohybuje velké 

množství chodců, to by mohl přesun centrální stanice ohrozit.  Také nepovažujeme za 

šťastné vysadit na třídu TGM stromy, ulice tím ztrácí svou výsostnou proporci a působí 

jakoby menší, stísněnější. Ani velké množství laviček není vhodné, působí to jako změť 

čehosi, která chodcům brání v plynulém pohybu.
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Nedoporučujeme  investovat  do  mimoúrovňové  křižovatky  Západní  ulice  s  železnicí. 

Stávající přejezd netvoří žádnou bariéru, protože intenzita průjezdu vlaků je zde opravdu 

nízká. A pokud budeme preferovat variantu horního nádraží jako hlavního, není třeba 

investovat do nestrategické tratě.

Také  varujeme  proti  všem  řešením,  které  na  náměstí  Republiky  preferují  dopravu 

automobilovou před pěší. Je třeba najít řešení, jak intenzivní dopravu, kterou generuje 

Chebský most, vymístit z prostoru náměstí.

14


