
Architektonicko – územní studii Karlovy Vary : 
„Karlovy Vary , Dolní Drahovice – Drahomířino nábřeží.“ 

Předmět studie 

Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby vnitrobloků a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního 

řešení s návazností na komunikaci Drahomířina nábřeží a okolní bytové domy a případné ověření zastínění stávajících objektů. S ohledem na 

tyto aspekty navrhnout regulační podmínky. 

Navrhované řešení 

Navrhované řešení především uzavírá celý blok do jednoho půdorysného celku a respektuje přitom šířku zástavby okolních domů. Ponechává 

tedy vnitroblok k dalšímu využití. Dále respektuje funkční náplň stávajících domů – tedy převážně bytů a nutnost jejich prosvětlení a proslunění. 

Výšky navrhovaných bloků domů téměř kopírují výsledky studie oslunění a tím umožňují maximální využití zastavění. To vysvětluje i jejich 

zdánlivě nelogické výškové uspořádání.  

Obě varianty řešení počítají s funkční náplní nových domů - nebytových prostor - převážně pro funkce komerční, služby, administrativu a s mož-

ností ubytování v posledním patře. Parkování je řešeno na úrovni terénu a podzemního podlaží (varianta I.) nebo na úrovni zakrytého přízemí, 

podzemního podlaží a částečně prvního patra (varianta II.) 

Hmoty domů by měly mít charakter moderní zástavby avšak s citlivým přístupem k okolním domům. Měly by tvořit kontrast okolním domům                 

i výškově – tedy zdůraznit spíše podélnou linii vestavby zvláště u nízkých budov. Snaha o přizpůsobení se okolním domům by mohla působit  

nedokonalým, nedokončeným dojmem. Střechy tedy spíše ploché se zelenou úpravou – zatravněním. Je nutné brát ohled na velmi kvalitní 

architektonické zpracování, jedná se o náročný blok tvořící komplikovanou srostlici domů různých stáří, výšek, stylů a slohů, fasád a barevností.  

Varianta I. 

V této variantě se počítá s parkováním pod úrovní terénu a částečně v přízemí. Na části terénu je navržena zeleň. 

Varianta II. 

Parkování je navrženo pod úrovní terénu, částečně v přízemí a částečně v patře ve vnitrobloku – tedy i vnitroblok je zvýšen o úroveň jednoho 

podlaží. Na střeše je opět navržena zeleň a hřiště. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


