
Soutěž o návrh Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

Soustředění města 



Náš návrh v první řadě řeší podobu a kvalitu veřejného prostoru 
a s ním spojenou dopravu a teprve na druhém místě se zajímá o 
podobu architektury.

Město Karlovy Vary nehledá a nemůže hledat podobu domů, které 
vzniknou na soukromých pozemcích. Hledá podobu veřejného 
prostranství, jehož bude v budoucnu správcem.

Propojujeme městské prostory Karlových Varů. Soustředění města 
je mentální proces inicializován urbanistickýma nastrojí   

Stojí před námi otázka, zda – li se vydat cestou kvantity a zastavět 
všechny „brownfields“ – vnitřní rezervy města anebo se soustředit 
na kvalitu a část města zdánlivě zastavitelnou ponecháme bu-
doucím generacím. 

Vytváříme manuál iniciačních bodů, který povede k propo-
jení mentálně rozděleného města - k propojení občanského a 
lázeňského města. 

Území bývalého depa definujeme jako Čekající země. Čekající 
země není prázdno, jelikož její existence je fyzická. Čekající země 
je součásti každého zdravého Evropského města.
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 Současná společnost se nachází v bodě zlomu, který byl nastartován ekonomickou 
krizí, v roce 2008. Na neustále se měnící podmínky již nestíhají reagovat ani soukromí 
investoři a podniky. Vlády a samosprávy jsou na tom, vzhledem k vrozené setrvačnosti 
ještě hůře. Věřit, že každý m2 brownfiedu je určen k zástavbě, je jednou ze setrvačností, 
které jsme svědky v řadě našich měst. Brownfield se stal automatickou odpovědí na neus-
tálé rozšiřování a rozrůstání měst. Otázka, která stojí před námi, je zda-li se znovu vydáme 
cestou kvantity a automaticky zastavíme všechny brownfieldy anebo se soustředíme na 
kvalitu a část zdánlivě zastavitelných prostorů města ponecháme budoucím generacím. 
 V posledních letech jsme do měst, plánování a skoro všech dlouhodobějších strate-
gií zavedli pojem udržitelný rozvoj. Přitom udržitelný rozvoj s ohledem na jeho přehnané 
používaní se zdá poněkud devalvovaný. Je nutné ho znovu naplnit obsahem a používat 
pro konkrétní příklady. Město touto soutěží hledá obsah udržitelného rozvoje ale ne v teo-
retické rovině. Očekává od soutěžících konkrétní fyzickou podobu města v následujících 
20. - 30. letech. 
 Nechápeme soutěž jen jako urbanistický návrh, ale v první řadě jako hledání  
odpovědi na otázku, kam město bude směrovat. Zda město bude naplňovat svůj záměr 
deklarovaný ve strategickém plánu a klást důraz „nikoliv na kvantitu výkonu, ale na jejich 
kvalitu“. Aby došlo k tomuto obratu, je nutné rozhodování o zásadních krocích ve městě 
více diskutovat na odborné platformě. Ve stejnou dobu je nutné otevřít diskusi o podobě 
města s širokou veřejností a nenechávat ráz a rozvoj města jen na zájmu investorů. Tak 
bude zaručena kontinuita rozvoje a zkvalitnění města bez ohledu na změny, které souvisí 
se změnou politické reprezentace ve čtyřletém volebním intervalu.   
 S ohledem na respekt soukromého vlastnictví město nemůže nařizovat soukromým 
investorům podobu a kvalitu staveb, které vznikají na jejich pozemcích. Město Karlovy 
Vary tak nehledá a nemůže hledat podobu domů, které vzniknou na soukromých pozem-
cích, jelikož ji může ovlivnit jen okrajově. Ale může a musí hledat podobu veřejného pros-
tranství, jehož je správcem. Úvaha, že soukromý prostor bude plnit roli veřejného prostoru 
je velice líbivá a je prosazovaná řadou developerů a investorů ale na konci vždy dojde k 
redukci veřejné funkce a v konečném důsledku k zpoplatnění užívání soukromého pros-
toru 1. 
 Na veřejné prostranství Karlových Varů je v nařízení vlády2  nahlíženo jako na pros-
tor, kterému je třeba věnovat „zvýšené nároky“. V tomto duchu předkládáme návrh, který v 
první řadě řeší podobu a kvalitu veřejného prostoru a s ním spojenou dopravu a teprve na 
druhém místě se zajímá o podobu architektury,  která zde vznikne.
1 Důkazem je fungovaní shopping center která velice sofistikovaně regulují aktivity v soukromém interiéru ale 
přitom se tváři jako veřejný prostor.
2 Lázeňské město dle Sbírka zákonů ČR, Předpis č. 321/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského 
místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa
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Mentální prostor města
 Město Karlovy Vary je mentálně rozděleno na dva světy, které se málo prolínají na 
svět lázeňských návštěvníků, hostů a svět rezidentů. Toto mentální rozdělení považujeme 
za jednu z hrozeb pro budoucí vývoj města. Mentální rozdělení je bohužel potvrzeno i 
fyzickou podobou města. Na konci druhé světové války došlo ke zničení zástavby kolem 
dnešního Chebského mostu a k narušení historické cesty. Historická cesta vedena ve stopě 
dnešní ulice Krále Jiřího pokrčovala přes most na dnešní Sokolovskou a byla obestavěna 
hustou blokovou zástavbou. Po bombardování došlo ke zničení tohoto spojení a po vybu-
dování dálnice v údolí došlo k potvrzení tohoto rozdělní města na dvě mentální časti. Aby 
město vystupovalo zdravě a suverénně a stalo se lákavým i pro mladší rodiny, mělo by 
nabídnout mentální propojení těchto dvou rozdělených světů, lázeňského -  turistického a 
občanského světa3 .
 Občanský svět jako by končil budovou Karlovarského magistrátu a svět lázeňský 
jako by začínal Muzeem Jana Bechera. Mezi těmito dvěma budovami vzdáleným od sebe 
jen 350 m je mentální bariéra, která je překonávaná automobilem, MHD a jen výjimečně 
pěšky. Pokud se město chce vyvarovat úbytku obyvatel a nestát se jen turistickým skanzen-
em, mělo by se soustředit na fyzické propojení města turistického a města občanského.
V horizontu následujících 20-30 let  by se město mělo vyvarovat lineární výstavbě pouze 
podél Ohře na bývalých pozemcích železnice. Lze se obávat, že by tento vývoj poskytl 
jen další luxusní plochy pro bydlení, hotely a služby a tudíž by nedošlo k propojení dvou 
mentálních poloh města, ale naopak do vklínění luxusního bydlení a vytvoření naddimen-
zovaných obchodních ploch, které by mohly odčerpat život z okolních ulic. 
3 V strategickém planu města pod kapitolou „Příjemné město pro život“ je popsáno nebezpečí plynoucí z odlivu 
kvalifikované a produktivní pracovní síly a mladých rodin. Město nemůže tento problém nechat volné ruce trhu ale musí 
stanovit své priority a vystupovat suverénně vůči investorům.
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mentální prostor lázeňského turistického světa
hotel Pupp - Karlovy Vary

mentální prostor občanského světa
Karlovy Vary - Drahovice

pohled přes Chebský most do Rybář - 1930



Dopravní stavby
 Město by mělo usilovat o lepší silniční a železniční napojení ve dvou rovinách. V 
dimenzi dlouhodobé, kterou deklaruje ve Strategickém plánu a v krátkodobé, která by 
měla vést ke zkulturnění poskytovatelů služeb, ať se jedná o železnici anebo o autobus-
ové dopravce. Aby město od poskytovatelů těchto služeb mohlo požadovat nadprůměrný 
standard je nutné jim poskytnout prostory, které budou nadprůměrné kvality. 
 Druhou rovinu dopravy představuje již postavená infrastruktura na levém břehu -  
zejména čtyř pruhový průtah městem, který je dnes s vytížením 18.000 aut hlavní dopravní 
tepnou procházející městem. S ohledem na fakt, že se jedná o nedávně dokončenou do-
pravní stavbu, která v centru města vytvořila periferii, je nutné se s tímto stavem vypořádat. 
Namísto redukce a snížení dopravy navrhujeme tuto dopravní tepnu maximálně využít 
i její dnes naddimenzovaný stav. Jako klíčové místo vidíme Chebský most, který dnes 
funguje jako vstupní brána do města pro automobilovou dopravu. Umístění této brány je 
nevhodné jelikož přivádí automobily ze silnice přímo do centra města. 
Je nezbytně nutné snížit dopravní zatížení Chebského mostu a přenést jej na nový již 
postavený Plynárenský most. Okolí Chebského mostu z obou jeho stran jak před budovou 
Magistrátu, tak i na protější straně je klíčovým prostorem pro spojení mentálně rozděleného 
města. 
 V konceptech územního plánu řady měst je doprava městu nadřazena. Karlovy Vary 
jako město dbající na svůj charakter a kvalitu nemůžou dovolit, aby se z nich stalo město 
ideální pro individuální automobilovou dopravu. Město musí dbát na kvalitu veřejného 
prostoru a dopravní stavby jsou bezesporu jedním z nejdůležitějších veřejných prostor 
města. 
 Umisťování velkoplošných a víceúrovňových dopravních staveb v centrální častí 
města, což je okolí Chebského mostu, je v rozporu se strategickým planém města. Není 
možné nadále pokračovat v periferizaci centrální části města a pro uspokojení develop-
erského záměru obětovat propojení lázeňské a občanské části města, Masarykové a 
Sokolovské ulice. Přitom v dokumentu „Návrh optimalizace MHD v Karlových Varech“ z 
roku 2012 je uvedeno: „Fungující doprava je základním předpokladem prosperity každého 
města. Názory na to, jak má zdravé a fungující město vypadat, se v posledních desít-
kách let hodně změnily, lidé již pochopili, že automobilová doprava má mnoho negativ 
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není možné a tak není možné, aby osobní automobil sloužil k dopravě na jakékoli místo 
ve městě.Vznikají proto pěší a zklidněné zóny, automobilová doprava se schovává do 
tunelů a pod zem, nebo se vytěsňuje zcela mimo město a naopak se preferují způsoby 
dopravy k městskému prostředí šetrnější. Dopravní inženýři nabízejí nové pohledy a nová 
řešení. Jsou města, kde je jízda městskou hromadnou dopravou módou a ukázkou postoje 
člověka ke svému okolí. V takových městech nejezdí MHD jen ti, kteří nemají na automo-
bil, ale potkávají se tam všechny vrstvy obyvatelstva včetně manažerů v drahých oblecích. 
Aby tomu tak bylo i u nás, musíme jít těmto trendům naproti.“ 4

 Citovaným dokumentem poukazujeme na správný směr, kterým se vydaly Karlovy 
Vary a ztotožňujeme se s touto filosofii. 

4 Z dokumentu “Návrh optimalizace MHD v Karlových Varech“ - 2012
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Ekonomie  - analýza 
Otázku kterou město položilo v zadání soutěží je hledání podkladu  k rozhodování o bu-
doucích změnách a vytvoření jasné koncepce budoucího rozvoje. Město nemůže určit 
rychlost s jakou dojde k výstavbě na jednotlivých soukromých parcelách. Město dnes plní 
roly spíše poskytovatele služeb jak občanům, tak investorům a turistům a jeho akční rádius 
se většinou sestřeďuje na provozování sociální, dopravní a kulturní infrastruktury. Navíc 
rozvoj měst je dnes často veden více ekonomickými zájmy soukromých subjektů, fondů a 
bank než skutečnou potřebou města. Dnes, kdy jsme se poučili ze špatných dopadů subur-
banizace a její ekonomické náročnosti, jsme postaveni před obrovské plochy brownfiedů, 
které se vyskytují v nejlukrativnějších místech našich měst. 
Jen v Praze jsou v projekční fázi brownfieldy s plochou 147 ha, což je 3 promile celkové 
plochy Prahy. Nicméně po 13 letech nedošlo k zahájení stavebních prací ani na jednom z 
těchto území a to i přesto, že jsme měli od roku 2000 do roku 2009 obrovský ekonomický 
růst a konjukturu. Tento údaj je nutné promítnout do faktu, že je Praha nejbohatší region v 
republice s HDP  v úrovní 1.114.563 Kč.5 

 V konceptu územního plánu Karlových Varů je 40 ha brownfieldů, toto území je zah-
rnuté z veliké části v soutěži. Jedná se o 6,8 promile celkové plochy města Karlových Varů. 
Při vědomí, že HDP Karlových Varů je na úrovni 687.818 Kč a že Praha má ročně 5,4 mil 
turistů a Karlovy Vary 0,4 mil turistů včetně lázeňských hostů, nejsou zjevné ekonomické 
parametry, které by odůvodnily stavební činnost na všech 40 ha v poblíž centra města.
 Další porovnání ekonomických parametrů jsme provedli s německým turistickým 
městem Baden Baden v Baden Württemberg,  které je podobné velikosti jako Karlovy Vary, 
co se tyká počtu obyvatel, má 54 tisíc obyvatel. Baden Baden disponuje 4 730 lůžkami v 
hotelech a Karlovy Vary 10 312. S tím, že v Baden Badenu je 352 652 turistů a v Karlových 
Varech 265 700 turistů a 153 894 lázeňských hostů celkem tedy 419 594 návštěníků. Při 
vědomí, že turisté v Karlových Varech tráví dvojnásobně delší čas je zřejmé, že současné 
lázeňské a hotelové ubytovací kapacity nemají výraznější nedostatek. Prvotní investice 
do lázeňství a i turistiky by měly být směrované do kvality a ne do kvantity6.  Aby se na-
bídla kvalita lázeňského města i na brownfieldech je nezbytné tyto plochy nebo jejich část 
připojit na pěší zónu města. Je nutné rozšířit pěší zónu města tak, aby hosté ubytovaní 
v nových hotelech kolem Dolního nádraží byli součástí lázeňského města a ne odstrčeni 
na periferii odříznutou dopravou. Ve stejnou dobu je nutné veřejné prostory turistické části 
města propojit s veřejnými prostory občanského města. 

5 Všechny statistické údaje vycházejí z web zdrojů Českého statistického úřadu. http://www.czso.cz
6 „Důraz tedy bude kladen nikoli na růst kvantity výkonů, ale na jejich kvalitu (přidanou hodnotu), a to nejen v 
samotné léčbě, ale i v ubytovacích službách a návazném servisu o klienty.“  -  Strategicky plán udržitelného rozvoje 
města Karlovy Vary - 20086

Baden Baden DE Karlovy Vary Praha 
katastrální výměra 140.18 km2 59.10 km2 496 km2 

výška n.m. 181 m 447 m 177 m
počet obyvatel 54 546 53 708 1 241 664

hustota 389 /km2 909 / km2 2,500/km2 

počet obyvatel 2010 54 461 53 708 1 233 000
rozpočet města 2012 5 500 650 000 Kč 1 717 194 000 Kč 45 667 000 000 Kč

ubytovací zařizení celkem 2012 4 730 10 312 80 925
počet navštevníku a turistu 2012 352 652 419 594 5 400 000

počet přenocení 2012 859 213 1 499 851 13 617 901

porovnaní ekonomických parametru   



katastrální výměra 5 910 49 600 ha
počet obyvatel 53 708 1 241 664

hustota 909 2 500 /km2
počet obyvatel 2010 53 708 1 233 000

rozpočet města 2012 1 717 194 000 Kč 45 667 000 000 Kč
687 818 Kč 1 114 563 Kč

ubytovací zařizení celkem 2012 10 312 80 925
počet navštevníku a turistu 2012 419 594 5 400 000

počet přenocení 2012 1 499 851 13 617 901

brownfiled 
Dolní nadraži 37 350 7,8 Smichov Strakonicka

Solivárna 16 400 34,5 Rohansky ostrov
Varšavská 5 450 52,6 Libensky ostrov

Dolní kamenná 18 900 43,3 Holesovice
Pivovar 21 400 2,6 Hlavni nadrazi

Horní nadraží 7 500 6,2 Masyrykovo nadrazi
Pobrežní 13 700

Dolní kamenná Plecharna 81 187
Vedle sv Urbana 3 700

Zapadní ul Stará vodarna 30 360
Zapadní ul ČEZ 73 107

Zapadní ul byv m statek 22 570
Zapadní ul byv m statek 12 050

Dolní nádraží 58 900
40,26 147,00 ha

HDP

Karlovy Vary Praha 

porovnaní ekonomických parametru  Karlovy Vary - Praha 
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Kvalita architektury – veřejný prostor
 Kvalita architektury se v posledních třiceti letech stává protipólem velikých staveb. 
Většina produkce, která je nad 10 000 m2 je podprůměrné kvality. Důvodem tohoto stavu 
není kvalita samotných architektů ale ekonomický model, který počítá s návratností inves-
tice za 10 ba i méně let. V tomto případě není možné počítat s trvanlivostí a kvalitou. 
Ve stejnou dobu vzniká otázka, jak postavit kvalitní domy, které budou trvat a které zůstanou 
jako pozitivní obraz naší doby. Klíčem k této architektuře nejsou domy samotné a jejich 
vzhled ale celková kultura těchto domů a jejich komunikace se svým okolím. Domy, které 
veřejnému prostoru přináší kvalitu, která tu před nimi nebyla. V tomto duchu je důležité, 
aby každý nový dům vznikal v dialogu mezi městem a investorem. V dialogu, který by měl 
začít daleko dříve něž územní a stavební řízení. Je nezbytné, aby domy město oboha-
covaly a ne odsávaly jeho energii. Jedním z nejlepších příkladů odsávání energie města 
jsou předimenzovaná obchodní zařízení, která odsávají veřejný život do interiéru a do 
soukromých prostor. Především lázeňské město by mělo dbát na to, aby jeho veřejný život 
nebyl přestěhován do obchodních zařízení. Primární při povolování každé nové stavby je 
přínos veřejnému prostoru. 
 Porovnávat Bilbao efekt s čistě soukromým záměrem, kde soukromý investor 
plánuje vy budovat 175.000 m2 obchodních, kancelářský a bytových ploch je předem 
odsouzeno k neúspěchu. Dezinterpretace Bilbao efektu je z nepochopení způsobu jak 
bylo nastaveno financování a vedení projektu. Pokud město nepřipravené přistoupí jen 
na argumentaci Bilbao efektu, může velice lehce dojít k odsání energie z centrální části 
města a podlomení turistického a lázeňského charakteru Karlových Varů. Při vytvoření 
velikého obchodního centra, které je jedním z developerů naplánováno o ploše 36 500 
m2, je důležité se zeptat, kdo tyto plochy naplní. Nebudou to náhodou občané, kteří dnes 
nakupují v Sokolovské. Při srovnání s brněnskou Vaňkovkou /35 000 m2/ anebo pražským 
Palladiem /39 000 m2 /, je nutné si uvědomit, že se jedná o města, která jsou 7 a 23 x větší 
než Karlovy Vary. 
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Veřejná kulturní budova 
228, 3 miliony USD  4.538.604.000 Kč z rozpočtu města 
rozpočet  Karlových Varu 1.717.194.000 Kč v roce 2012

mluvil někdo o Bilbao efektu 



Urbanistický manuál 

 V našem návrhu předkládáme rozvoj města ve třech perspektivách v horizontu 
2030, 2050 a 2100.

2030
 V následujících 20. až 30. letech (hranice zadaná soutěží) je nutné největší po-
zornost věnovat sjednocení města lázeňského a rezidentního. V tomto duchu má město 
stanovit prioritní stavby, které naplní deklarované cíle příjemného města pro život. Teprve 
po transformaci periferie v okolí Chebského mostu na město může přistoupit k dalším 
investičním akcím. Pokud město rozdrobí stavební aktivity soukromých investorů a 
nestanoví jím přesný časový harmonogram dojede ke další periferizaci města. Periferizaci, 
kde na soukromých pozemcích budou vznikat další a další m2 výdělečných ploch, jež se  
budou obklopovat dalšími a dalšími m2 dopravních ploch. Tato nekoncepčnost již přinesla 
do města dálnici ve stopě Pobřežní ulice.

 V našem návrhu počítáme s dotvoření blokové struktury mezi ulicemi Bělehradskou 
a Jízdárenskou v horizontu 30ti let. S tím jsou dále spojeny bloky mezi tržnicí a Chebským 
mostem a zaplnění chybějících částí města U Solivarny. Na protějším břehu naproti Cheb-
skému mostu je nezbytné se oprostit od periferní podoby města a dálnicí zahrnut pod nové 
veřejné prostory, které vzniknou spolu s dvěma bloky před budovou magistrátu. Díky tom-
to zásahu dojede k odstranění dálničních extravilánových prvků z centra města. Obnoví 
se pěší propojení Sokolovské ulice a náměstí před Magistrátem se stávající pěší zónou 
města, která bude rozšířena o jeden blok dále od Muzea Jana Bechera až k prodlužené 
ulici Dr. Engela. 
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 Všechny uvedené stavby by měly vznikat v úzké spolupráci města a soukromých 
investorů a klíčové projekty jako jsou bloky 20313, 203014 a 203015 jako PPP projekty. Ve 
stejném duchu by měly být koncipované i investice do objektu 20309 a 203010. Kde ob-
jekt 203009 představuje železniční stanici s autobusovým terminálem pro meziměstskou 
a mezinárodní dopravu v úrovní -1 a v +1. Dokud v pod náměstím 20310 je umístěno 
veřejné parkoviště pro osobní auta. S ohledem na důležitost a finanční náročnost uve-
dených objektů, není možné, aby město jen poskytovalo infastrukturu pro rozšiřování 
města, jelikož takový proces povede k periferizaci centra, která má již svoji oběť na levém 
břehu Ohře podél Pobřežní magistrály a Dolní Kamenné ulice.

 Vědomi si faktu, že není v silách ani města ani soukromých investorů zastavit v 
perspektivě 30. let všechny brownfieldy podél Ohře dáváme městu manuál k iniciačním 
bodům, které povedou k propojení mentálně rozděleného města, k propojení Sokolovské 
ulice a lázeňského města. Ostatní domy, které jsou navrženy ve fázi 2030,  domy 20316 až 
20319 a domy 20301 až 20304 již město nemusí akčně inicializovat. Lze předpokládat, že 
dojde k jejich realizaci, pokud město dostatečně definuje jejich parametry. Není nutné, aby 
se tyto domy realizovaly ve fázi 2030. Co je ovšem klíčem k úspěchu města a k odstranění 
mentálního rozdělení je dotvoření a propojení veřejného prostoru přes Chebský most a 
novou pěší a cyklistickou lávku, jež propojí prodluženou ulici Dr. Engla a ulici Šmeralovu 
na protějším břehu. 
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objket plocha 
zastavěna vnitroblok plocha patra počet 

pater
z toho 

nadzemní
z toho 

podzemní
celková 
plocha

výška patra 
m m3 investor majitel 

parcely 

20301 2030-001 2 305 334 1 971 6 5 1 11 826 3 35 478 soukromy město
20302 2030-002 4 971 1 983 2 988 6 5 1 17 928 3 53 784 soukromy město
20303 2030-003 737 0 737 6 5 1 4 422 3 13 266 soukromy město
20304 2030-004 1 691 0 1 691 6 5 1 10 146 3 30 438 soukromy soukromy 
20305 2030-005 6 170 2 212 3 958 6 5 1 23 748 3 71 244 soukromy město
20306 2030-006 6 450 2 313 4 137 7 5 2 28 959 3 86 877 soukromy město

97 029 291 087
20307 2030-007 3 506 794 2 712 7 5 2 18 984 3 56 952 soukromy soukromy 
20308 2030-008 2 940 457 2 483 7 5 2 17 381 3 52 143 soukromy město
20309 2030-009 5 502 1 396 4 106 7 5 2 28 742 3 86 226 6 500 Kč 560 469 000 Kč PPP soukromy 
20310 2030-010 9 400 0 9 400 1 0 1 9 400 3 28 200 6 500 Kč 183 300 000 Kč PPP město
20311 2030-011 4 083 1 034 3 049 7 5 2 21 343 3 64 029 soukromy soukromy 
20312 2030-012 3 868 895 2 973 6 1 5 17 838 3 53 514 soukromy město

113 688 341 064
20313 2030-013 6 243 2 369 3 874 6 1 5 23 244 3 69 732 6 500 Kč 453 258 000 Kč PPP město
20314 2030-014 8 673 4 055 4 618 6 1 5 27 708 3 83 124 6 500 Kč 540 306 000 Kč PPP město
20315 2030-015 2 844 670 2 174 6 1 5 13 044 3 39 132 soukromy soukromy 
20316 2030-016 2 945 826 2 119 6 1 5 12 714 3 38 142 soukromy soukromy 

76 710 230 130
20317 2030-017 3 708 1 088 2 620 4 3 1 10 480 3 31 440 soukromy soukromy 
20318 2030-018 3 163 0 3 163 4 3 1 12 652 3 37 956 soukromy soukromy 
20319 2030-019 7 018 0 7 018 4 3 1 28 072 3 84 216 soukromy soukromy 

51 204 153 612
338 631 m2 1 015 893 m3 6 500 Kč 6 603 304 500 Kč soukromy 

1 737 333 000 Kč PPP
2051 2050-001 2 362 0 2 362 10 9 1 23 620 3 70 860
2052 2050-002 6 352 3 533 2 819 10 9 1 28 190 3 84 570
2053 2050-003 2 353 0 2 353 8 7 1 18 824 3 56 472
2054 2050-004 6 653 3 684 2 969 8 7 1 23 752 3 71 256
2055 2050-005 13 158 8 820 4 338 8 7 1 34 704 3 104 112
2056 2050-006 2 167 0 2 167 10 9 1 21 670 3 65 010
2057 2050-007 2 430 0 2 430 10 9 1 24 300 3 72 900
2058 2050-008 1 807 0 1 807 8 7 1 14 456 3 43 368
2059 2050-009 1 343 0 1 343 8 7 1 10 744 3 32 232

200 260 m2 600 780 m3 6 500 Kč 3 905 070 000 Kč

2101 2100-001 3 276 1 353 1 923 6 5 1 11 538 3 34 614
2102 2100-002 2 891 1 101 1 790 6 5 1 10 740 3 32 220
2103 2100-003 5 708 2 827 2 881 6 5 1 17 286 3 51 858
2104 2100-004 5 084 2 298 2 786 6 5 1 16 716 3 50 148
2105 2100-005 2 608 952 1 656 6 5 1 9 936 3 29 808
2106 2100-006 2 343 803 1 540 6 5 1 9 240 3 27 720
2107 2100-007 2 600 0 2 600 3 2 1 7 800 8 62 400
2108 2100-008 5 452 2 529 2 923 6 5 1 17 538 3 52 614
2109 2100-009 5 590 2 729 2 861 6 5 1 17 166 3 51 498
2110 2100-010 3 827 1 561 2 266 6 5 1 13 596 3 40 788
2111 2100-011 4 687 2 214 2 473 6 5 1 14 838 3 44 514

146 394 m2 478 182 m3 6 500 Kč 3 108 183 000 Kč

17 091 223 500 Kč
zakladni stavbni výroba celeho karlovarského regionu v roce 2012 1 326 000 000 Kč
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2030 
Dopravní řešení
 Město Karlovy Vary se svojí topografií bylo a je velice náročné pro dopravní řešení. 
Existence dvou nádraží horního a dolního a jejích náročné spojení je toho důkazem. 
 Automobilová doprava, která je založena na E48 spojující německý Schweinfurtu 
a Prahu je základní dopravní tepnou města Karlovy Vary. Současný výborný technický 
stav této komunikace veden v 2+2 pruzích a nové dopravní stavby,  které byly v posled-
ním desetiletí dokončené, navrhujeme v perspektivě 50.let zachovat. Jediný zásah, který 
provádíme je odpojení této dopravní tepny od Chebského mostu a přenesení dopravní 
zátěže při vstupu do města na Plynárenský a Pražský most. Odpojením Chebského mos-
tu od Pobřežní dojede k přesunu automobilové dopravy na ulici Západní a nově vybu-
dovanou Plynárenskou. Dojede k nárůstu intenzity dopravy na Západní ulici ale díky odpo-
jení Chebského mostu od Pobřežní magistrály dojede k humanizaci celého okolí mostu, 
na které zakládáme náš návrh. Díky tomto zásahu dojde k vytvoření dvou kontrolovaným 
vstupům do centra města, ze západu to bude Plynárenský most a z východu se bude vstu-
povat Vítěznou ulicí. Nenapojením centra města přímo na magistrálu dojede ke zkvalitnění 
propojení mezi Sokolovskou a Dolním nádražím.
 V prostoru kolem železnice v území 2100 je dostatečná prostorová rezerva, aby se 
zde v budoucnu po fázi 2030 vytvořila další ulice mezi Západní a tratí. Toto dopravní řešení 
je plně v duchu deklarované Karlovými Vary v dokumentu  “Návrh optimalizace MHD v 
Karlových Varech“  z roku 20127  . Toto řešení bude funkční jen za předpokladu dalších 
drobný dopravních opatření, jako je rozšíření pěší zóny, pohodlného propojení obou břehů 
ne jen pro auta ale i pro pěší a cyklisty. Aby pěší opravdu začali používat propojení obou 
břehů je nezbytné zbavit se periferního vzhledu předmostí Chebského mostu z obou stran. 
Kde na levém břehu dojede k zahnutí Pobřežní magistrály mezi ulici Šmeralovou a OMV 
benzinkou pod zem a na pravém břehu dojde k rozšíření pěší zóny na nábřeží.
 Ztotožňujeme se s variantou Dolní nádraží jako přestupního uzle a spojujeme tuto 
variantu se zklidněním Sokolovské ulice, která se bude odehrávat v rovině jak ji navrhuje 
citovaný dokument 8 a v rovině spočívající v odpojení Sokolské od Pobřežní magistrály a 
zklidnění Sokolovské ulice.
 Všechny meziměstský a mezinárodní autobusy budou přijíždět na nový přestupní 
uzel Dolní nádraží po Západní ulici, která je v bloku naproti novému náměstí. Pro řešení 
MHD přebíráme variantu s přestupním uzlem v centrální poloze Dolní nádraží. MHD je 
umístěno na severu a západě nového náměstí a mezinárodní a meziměstská autobusová 
doprava je v bloku naproti náměstí. Pod samotným náměstím jsou velkokapacitní garáže 
pro osobní automobily.  

7 “Návrh optimalizace MHD v Karlových Varech“ - 2012
8 Viz 4
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2030 
Čekající země
 Rozdělením rezervních ploch do třech území k zástavbě na 2030 – území k zástavbě 
a 2050 a 2100 nesledujeme podobu všech ploch, jelikož se jedná o 18 ha. Věnujeme se 
zásadnímu rozhodnutí, které by město mělo udělat, aby nepokrčovala segregace mezi 
turisty a lázeňským hosty na jedné straně a obyvateli města na straně druhé. U fází 2050 
a 2100 se nevěnujeme finální podobě prostor. S ohledem na soukromé vlastnictví není 
v silách města, aby nadiktovalo, co by se zde mělo odehrávat. Plochy 2050 a 2100 jsou 
Čekající země 9. 
   Čekající země je území, které se nachází příliš daleko od současného centra města, 
aby zde vzniklo plnohodnotné město a zase není tak okrajově postavené, aby zde vznikla 
periferie. Území bývalého depa definujeme jako Čekající země. Je to spolu s územím u 
Západní ulice část města, do kterého by mělo město investovat teprve po rozšíření centra 
města. 
 Čekající země není pro město jako celek ani negativní ani pozitivní. Ve stejnou 
dobu se nejedná o prázdno, jelikož její existence je fyzická. Jediným způsobem, jak praco-
vat s čekající zemí, je spolehnut se na čas. Jen čas může čekající zem transformovat na 
město nebo periferii. Čekající země je součástí každého zdravého evropského města. Na 
existenci Čekající země je nutné si zvyknout a neprohlašovat ji hned za brownfield, který je 
nutné zastavět za každou cenu. Na Čekající zemi mají nárok jen města s bohatou historií.  

9 Situation KCAP Nai Pulbisher 2005 – str. 26
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2050
 Území 2050 a 2100 se má podržet jako územní rezerva. K investicím do tohoto 
území by mělo dojít teprve až po propojení obou břehů Ohře a po zmírnění mentálního 
rozdělení města.  
 
2100
 V případě, že dojde k rychlému rozvoji v území 2100 je veliké nebezpečí, že  mezi 
dvě stávající dominantní skupiny návštěvníky lázní a rezidenty bude vložena další skupina 
rekrutující se z rezidentů. Jednalo by se o uměle vytvořenou skupinu obyvatel, která by na 
sebe musela převzít břemeno obrovských investic. Ať by to byli rezidenti, kteří by si koupili 
nebo pronajali byty anebo zaměstnanci terciárního sektoru. Na tuto skupinu občanů by 
byly přeneseny všechny investice, které činí dalších 7 miliard Kč. 
Přehnaná investice v krátkém časovém horizontu bude v případě neúspěchu vždy 
převedena na město. Je nezbytně nutné se vyvarovat investicím do ploch jen protože jsou 
k dispozici, a jen protože je nebo bude k dispozici i investiční kapitál. Je nezbytně nutné, 
aby město rozložilo více jak 15 miliard investic do daleko většího časového horizontu než 
30. let. 
 Je nutné, aby město mělo odvahu a nespoléhalo se jen na soukromé investice ale v 
první řadě na projekty, které bude rozvíjet spolu se soukromými investory. Aby město bylo 
úspěšné je nutné rozšířit portfolio soukromých investorů a vytvořit si silnější pozici tím, že 
město bude jednat s více investory a ne soustředit veškerou svojí energii a potenciál jen 
na jednoho investora.
 Město by mělo vystupovat jako suverénní manažer svého prostoru a ve spolupráci 
s soukromým kapitálem dodržovat deklarovaný udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj zde 
znamená ne redukci metrů čtverečních ale jejich zkvalitnění. 
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