
1.Úvod  
 
Území, které je předmětem této urbanistické studie, je  koridor  řídce zastavěných 
ploch podél obou břehů  řeky Ohře, jež  přesahuje  i do  již  stabilizovaných a 
urbanisticky dořešených čtvrtí  Dolních Drahovic, Rybář, Dvorů, Tuhnic a  do 
obchodně-správního území. Jedná se o území které je historicky  a myšlenkově  
nedořešené, vlastně se jedná   převážně o brownfield  obklopený  živými  městským 
čtvrtěmi, kterým protéká neregulovaná řeka. Básnicky řečeno "otevřená jizva  
uprostřed města". Smysluplné využití tohoto  území je šancí jak rozšířit centrum 
města, navzájem  propojit jeho historické části a vytvořit nové hodnotné prostředí .     
Velikost  řešené plochy je   1,5 km˛ což je   sice jen 2,5 % z plochy města , ale s 
ohledem na její ústřední polohu mezi jednotlivými čtvrtěmi  má význam  středu  terče. 
Východiska  navrhovaného řešení  jsou tato :   
 
1a) -  urbanistická  - respektování těchto faktorů :  
        Silnice 1/6  a  návazné uliční  sítě  
        říčního toku  Ohře a  záplavového území  
        stávajících  hodnotných  a využitelných budov  
        koridoru železnice  
        zachování  krajinného rázu zejména svahové a pobřežní  zeleně  
        zachování   přirozených dominant -kostelíka sv.Urbana a pivovarského  
        návrší, nenavrhování  nových výškových budov  
 
1b)  společenská -     
       Město je po rozvoji  způsobeném přílivem zahraničního kapitálu a dotací EU  ve   
 stagnaci.  Nelze předpokládat jeho další   rozvoj srovnatelný s předchozím obdobím 
1989 -2009.  Průměrný příjem  na obyvatele je nejnižší z krajských měst. Tradiční 
místní průmysl silně oslabil  a stavebnictví je ve stagnaci. Odvětvím v rozvoji je 
pouze  lázeňství, kde probíhá  nárůst lůžek a zvýšení  jejich kvality  a dlouhodobý 
trend   vzestupu počtu návštěvníků. Vychází se  z  následující prognózy   vývoje 
důležitých   ukazatelů : 
       Počet obyvatel města bude stagnovat a bude se zvyšovat průměrný věk.   Bude 
se   zmenšovat velikost domácnosti.  Potřeba bytů je mimo bydlení pro singls a 
seniory   saturována, nelze očekávat  zvýšení poptávky po  vícepokojových  bytech . 
V současné   době je volných  cca 500  bytů  a územně je   připraveno k výstavbě  
min. dalších 500  bytů, což pokrývá   běžnou    poptávku po  rodinném bydlení    min. 
na 20  let dopředu .   
       Plochy pro obchod a služby jsou  rovněž  téměř  saturovány (   chybí  snad jen   
multikino, outlet, dům nábytku ), nebudou se  výrazně rozšiřovat,  spíše lze očekávat  
rozvojem  internetového obchodu jejich  selektivní  stagnaci a  konverzi na sklady  či  
výdejny .     
       Nárůst   individuální  automobilové dopravy, bude   velmi pozvolný, rychleji se 
bude rozvíjet  doprava jednostopými vozidly jak motorovými tak nemotorovými .   
       K  nárůstu   objemu   městské  hromadné  dopravy , pokud se nezvýší počet 
návštěvníků města,  není objektivní důvod.    
Při využití řešené plochy je proto třeba se orientovat na takové její využití, které bude  
zajišťovat  především  obecně  prospěšné  funkce a   které pomůže řešit stávající 
problémy, nikoli  touto  výstavbou vyvolat problémy nové.  Zároveň je třeba vytvořit 
územní  předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj  města .  
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2. Návrh koncepce  urbanistického řešení  
     
2.1.  Východiska ze stagnace   města  se  spatřují   především v   těchto  bodech:   
 - rozvoji  lázeňství - rozšíření lázeňské zóny směrem do obchodně -správního 
    území     
   - rozvoji  cestovního  ruchu - vytvoření  ploch  příslušné  infrastruktury    
     - investicích  do lidských zdrojů : 
    -  vytvoření školského areálu krajského významu   pro  střední a  
                  vysoké  školství včetně  univerzity třetího věku  - lokality 17+ 
18  
           - péči  o seniory - vytvoření  areálu pro seniory  s denním stacionářem 
       a  poskytováním    komplexních služeb  -lokalita 9  
             - péče o děti a mládež-  vytvoření  dětského domu pro  přírodovědecké  
                a technické kroužky -lokalita 11 
   - umístění funkce  nadměstského významu  do K.Varů - zoologické zahrady 
     městského typu -lokalita 12 +13  
          -  přesun dnes   odříznuté krajské knihovny z okraje města ve Dvorech do  
     centra 
      - vytvoření ploch  pro výstavbu bytů pro singls -lokalita 1,16,20   
      -  péče o životní prostředí - vytvoření rekreační zóny na obou březích řeky 
     Ohře, rozšíření ploch zeleně a zeleného mostu přes silnici I/6    v 
lokalitách        18 +  22   
Všechny tyto funkce lze v širším centru   umístit  a   proto je třeba   dát při jeho řešení   
přednost společensky prospěšným funkcím před komerčními  banalitami nákupních 
center.                                                 
 
2.2 Odůvodnění koncepce řešení  :          
Dlouhodobě lze sledovat posun  městského centra ven z  údolí řeky Teplé západním 
směrem  . V současné době  se území mezi hlavní poštou a náměstím  Dr. Horákové  
sice  stále nazývá obchodně-správní území  (OSZ) , ale ohnisko obchodu  se   
přemístilo na levý břeh do nákupní míle   Rybáře- Dvory-Jenišov  a hlavní  správní 
centrum zahrnující  všechny krajské instituce se buduje ve Dvorech . V OSZ  rovněž  
ubylo  trvale  žijících obyvatel . Kardinální otázkou proto je, jakými funkcemi  by se  
toto území mělo revitalizovat   a jakou by v budoucnu mělo mít nosnou  náplň. V 
rámci návrhu   se považuje  za  prioritní   řešit  problematiku   území dolního nádraží   
a dalších lokalit především  s ohledem  na  OSZ .     
 
Základním prvkem směřujícím k  rozvoji  města je rozšíření  funkce lázeňství  , které 
jako odvětví vytváří  velký zisk  a zaměstnanost a má zajištěnou budoucnost  s 
ohledem na předpokládaný   demografický vývoj.  V lázeňském území  jsou ale  
prostorové kapacity pro  budování  další lůžkové  kapacity   limitovány nedostatkem  
příhodných ploch . Stávající počet kvalitních  lůžek zde  lze ještě zvýšit z  cca  
stávajících 6  tisíc o   cca  600 lůžek.  Zdroje přírodní léčivé vody jsou však schopny 
zajistit léčbu pro mnohem více  pacientů, než to je doposud - minimálně pro 10 000 
lůžek, což představuje při  obsazenosti 60%  a  14-ti denním pobytu  počet  150 tis 
hostů  ročně. Nyní je  návštěvnost  cca 90  000 hostů ročně.                                                                      
Minerální voda  jako základní pilíř karlovarské léčby představuje  fenomenální  
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bohatství, které doposud z valné  části odtéká nevyužito do řeky a které znamená 
snadno dostupný   zdroj pro  další ekonomický růst města, jež je potřeba využít .  
                                                     
Navrhuje se  proto:   
- rozšíření  lázeňské zóny  a MPZ  směrem západním  až po hranici  tvořenou   
  ulicemi  Dr.  Janatky a Jízdárenskou.   
- dokončení  přemístění     institucí z VLÚ,   jež probíhá  už od  konce 80.let do   
   školského kampusu.  Zbývá zde  ještě   střední učňovská a  zdravotní a 
vysoká      škola.     
-  vznik   lázeňských ubytovacích kapacit  v rámci lokality Národní dům a  Alžbětiny 
    lázně . Tyto obě historické budovy  mají   ekonomickou  budoucnost  pouze 
jako       velké  lázeňské  hotely  s   vlastními  bazény  a balneoprovozy.  Další  
léčebné      kapacity  mohou vzniknout konverzí uvolněných školních budov 
(TGM,      Nábř.J.Palacha).                                   
Tyto projekty budou  mít synergický efekt na  rozvoj a přestavbu OSZ na lázeňskou 
zónu.     
 
Důležitý ekonomický přínos má rovněž cestovní  ruch . V současné době   převládá 
počet  jednodenních návštěvníků, pouze v období mezinárodního filmového festivalu 
se poměr  obrací. Je zřejmé, že Karlovy Vary nemají   mimo festivalu a  golfové 
turistiky atraktivitu   podporující  vícedenní pobyty. Z důvodů prioritní  funkce 
lázeňství je  třeba chybějící  turistickou    infrastrukturu  umístit na okraj lázeňské 
zóny, aby cestovní  ruch  nenarušoval žádaný lázeňský poklid. K podpoře cestovního 
ruchu  se navrhuje  - navýšení kapacity    dopravy  v klidu  výstavbou podzemního  
parkingu ( 600 stání )   mezi Horovou a Varšavskou ulicí (lokalita 11), parkovacího 
domu ( 200  stání ) a  běžné   nákupní galerie  v lokalitě  terminálu Dolní nádraží 
(lokalita 1), výstavbu  *****obchodní  galerie  ve Varšavské,   konverze tržnice na 
kulturní (např.  výstavní sál) či  rekreačně sportovní  zařízení ( aqualand ) v  lokalitě 
2+4, konverze stáčírny minerálních vod  na kulturní zařízení (druhá  kulturní scéna) v  
lokalitě 3, výstavbu  centra obchodu  a služeb na nábř.  J.Palacha  (lokalita 5), 
výstavba provozovny  rychlého občerstvení  (lokalita 21) a zejména výstavba 
zoologické zahrady městského typu ( lokality 12 +13).    
 
Neméně důležitým úkolem pro rozvoj města   jsou  investice   do lidských zdroj ů.  
Pro rozvoj lázeňství  a cestovního ruchu na špičkové úrovni je potřeba velké 
množství vysoce kvalifikovaných  sil, jež v současné době nejsou v K.Varech  k 
dispozici. Nedostatek  vhodného personálu představuje  v současné době největší 
problém  a je to jeden z limitů dalšího  rozvoje . Navrhuje se proto   vytvoření 
školského areálu krajského významu   pro  střední a vysoké školství včetně univerzity 
třetího věku  v lokalitách  17+ 18 s využitím stávajících školních budov v Rybářích a 
konverzí a dostavby   stávajícího obchodního domu na Dolní Kamenné, který 
neobstál v konkurenci hypermarketů . Do tohoto areálu by také byly přemístěny  
zbývající školy z lázeňské zóny.    
Pro   péči  o seniory, jež budou představovat stále větší podíl obyvatel města , se 
navrhuje  vytvoření  areálu pro seniory  s denním stacionářem a s poskytováním 
veškerých služeb pro tuto  věkovou kategorii  v lokalitě 9.  Toto zařízení bude   nejen 
snadno dostupné MHD i  individuální dopravou ale  bude mít i  těsnou návaznost na 
rekreační zónu podél řeky Ohře.   
V lokalitě 11 - bývalém městském statku a v bývalé  tuhnické škole se navrhuje zřídit  
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areál pro děti a mládež  s  dětským  domem provozujícím  přírodovědecké  a 
technické kroužky.Jedná se  nejen o  smysluplné využití volného času mládeže, ale o 
hledání talentů a důležitou prevenci proti patologickým sociálním jevům zasahujícím 
mládež. Zbývající část plochy oddělená komunikací  městského okruhu se navrhuje 
přičlenit k sportovnímu areálu Tuhnice . 
 
Občanská vybavenost nadm ěstského významu.  
Významným prvkem návrhu je využití bývalých areálů vodárny a plynárny  a části 
meandru Ohře pro vybudování   zoologické zahrady městského typu  s využitím 
vodní plochy a říčního toku, která nejen  zvýší atraktivitu města ale bude mít 
vzdělávací a rekreační funkci. Pro dopravu v klidu spojenou s návštěvností ZOO se 
uvažuje využít stávající parkovací  plochy v sportovní areálu Tuhnice a nákupním 
centru Varyáda.     
Mezi areál seniorů  a  bydlením  pro mladé singls se navrhuje umístění nové budovy  
knihovny spojené s dalšími kulturními a  vzdělávacími aktivitami , jakožto  důležité  
tradiční  instituce. V minulém období došlo k vybudování krajské knihovny v areálu 
krajského úřadu ve Dvorech. Tato knihovna je ale  dosažitelná pouze pomocí MHD, 
což pro většinu jejich                                                  
návštěvníků ( senioři i a děti )  je  naprosto nepraktické. Knihovna by neměla být na 
periferii. Architektonické ztvárnění knihovny by mělo být zcela  mimořádné, aby 
vytvořila  architektonickou ikonu této části města.    
 
Bydlení      
V řešené ploše se navrhuje funkce bydlení ve třech  lokalitách - v  lokalitě  20 v 
místech řadových garáží, v  lokalitě  1 určené  pro bydlení mladých lidí s propojením 
lávkou se školským kampusem  a v lokalitě  16  v bývalém pivovaře.  Jako další 
vhodná lokalita se jeví možnost výstavby bodového domu  na místě  bývalého 
autoservisu v Západní ulici.  
Počítá se s výstavbou  cenově dostupných  bytů pro singls   v počtu cca 600- 800  
bytů.   
   
Polodenní rekreace 
Zejména  levý břeh Ohře se vyznačuje deficitem potřebných ploch a zařízení. 
Navrhuje se  vytvoření rekreační zóny na obou březích řeky Ohře, s potřebnou 
infrastrukturou  a celkové  rozšíření ploch městské zeleně  Pro  zmírnění negativního 
vlivu dopravy z komunikace 1/6 se navrhuje provést přes tuto komunikaci zelený  
most, jež by spojil zeleň na pivovarském návrší s  pobřežní zelení a umožnil  jejich 
propojení. Počítá se  zachováním  veškeré svahové zeleně  jak v areálu sv. Urbana, 
pivovaru  a v prostoru mezi Horním nádražním a komunikací I/6.     
     
3. Návrh koncepce dopravy  
 
Návrh nepředpokládá žádné radikální  změny  a vychází z tendencí vývoje a 
navázání na  již provedená stavební díla. Předpokládá se, že po dobu  návrhového 
období nedojde z ekonomických důvodů  k výstavbě obchvatu města  a že 
komunikace 1/6 zůstane ve své trase s tranzitní funkcí.V oblasti  místní silniční 
dopravy se navrhuje dokončení městského okruhu ( Sokolovská, Západní, Horova, 
Nábřeží Osvobození, Nákladní  ) vložením  kruhových objezdů na křižovatkách. Na 
tento okruh jsou napojeny radiály do všech  městských čtvrtí. V oblasti stávajícího   
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OSZ se navrhuje zklidnění dopravy a rozšíření pěších zón jako předpoklad pro 
vytvoření lázeňského prostředí . Doprava v klidu bude řešena jednak v rámci  
výstavby v nových  objektech a pro řešení stávajícího  deficitu  se navrhují podzemní  
parkoviště ve Varšavské, nadzemní na Dolním nádraží a Dolní kamenné.  Zásadně 
se nepřipouští  rozšiřování parkování na terénu a předpokládá se náhrada  kolonií 
individuálních  garáží novou výstavbou. 
Pro hromadnou dopravu se navrhují dva terminály - hlavní na Dolním nádraží a  
pomocný pro lázeňské území v místě dnešní solivárny v lokalitě 3. Předpokládá se 
kromě  paprskových linek MHD zřízení  okružní linky po městském okruhu, jež  by 
spojovala nejen oba terminály s Horním nádražím, ale všechny hlavní   dopravní cíle 
na tomto okruhu ( obchodní zóna Dolní Kamenná, ZOO, knihovna , školský kampus,  
atd .).      
Na Dolním nádraží se počítá se zachováním regionální železniční dopravy ale s 
podstatnou redukcí  kolejiště a   přechodu nádraží do režimu zastávky. Z 
ekonomických důvodů se neuvažuje s železniční spojkou Dvory - Dolní nádraží.U 
Horního nádraží se předpokládá zachování jeho funkce dle  zpracovaných plánů.  
 
Tento systém  dopravy  je doplněn cyklistickými stezkami, stanovišti taxi a kočárové 
dopravy. Pro usnadnění pěší   dopravy jsou navrženy nové podchody pod městským 
okruhem v Horově a Západní ulici.        
 
4.Popis  řešení  konkrétních lokalit   
 
Lokalita 1.Dolní nádraží - navrhuje se přestavba  a dostavba stávající budovy a 
vybudování  terminálu  regionální vlakové dopravy,  MHD , regionální autobusové 
dopravy, dálkové autobusové dopravy , individuální automobilové turistiky a 
autobusové turistiky . V přístavbě se  umisťuje  nákupní galerie a parkovací dům.  Na 
dalších  plochách  je navrženo bydlení  pro mladé a  krajská knihovna.  
 
Odůvodnění   odchylného řešení :   
Dříve předložený návrh na využití území megalomanskou výstavbou  se jeví jako 
naprosto nereálný ale hlavně  obecně  nepotřebný.  Je  proto navržena rozvolněná  
forma zástavby formou solitérů s  obecně prospěšnými  funkcemi, které s výjimkou  
dopravního terminálu  nijak dramaticky nezvýší nároky na dopravu.      
 
Lokalita 2. Tržnice ,  Varšavská ulice  -   
Navrhuje se   vymístění  přestupní  stanice MHD a na jejím místě vytvoření  
tradičního náměstí s podzemním parkovištěm , ze kterého bude přístup  do okolních 
budov -přístavby Národního domu ,nákupní galerie  a budovy Tržnice, jež projde 
konverzí na vhodnější funkci než je supermarket.     
     
Lokalita 3 - areál KMV . Navrhuje se architektonicky  cennou budovu stáčírny  
přebudovat na kulturní scénu  soudobé orientace. Na místě solivárny se navrhuje  
vybudování  přestupní stanice  MHD ( terminál   "lázně"), která by sloužila i  pro 
turistické autobusy (nástup,výstup). V místě SLP se navrhuje dětské hřiště pro 
obytnou zónu  Čerťák .       
 
Lokalita 4 - dostavba Národního domu -  Navrhuje se  využití  Národního  domu  jako 
lázeňského hotelu  s  výstavbou SPA a balneo zařízení v přístavbě a napojením na 
vřídelní vodu .       str.5 



      
 
Lokalita 5 - nábřeží J. Palacha  Doposud se na tomto parkovišti plánovala výstavba 
          více etážového  garážového domu. S ohledem na návrh výstavby 
           velkokapacitních podzemních garáží  Horova- Varšavská a   
na  malou           plochu  půdorysu ( neefektivní  výstavba)  se navrhuje 
využít parkoviště           pro výstavbu domu obchodu a služeb, jakési severní  
brány při  vstupu            do lázeňského území.    
 
Lokalita 6 -náměstí Republiky -navrhuje se vybudování kruhového objezdu a  
         napojení ulice D.Bechera 
 
Lokalita 7-náměstí M.Horákové-navrhuje se zklidnění dopravy v ul.  Dr.Engla a  
                 nový podchod do terminálu Dolní nádraží      
 
Lokalita 8- výměníky Západní - oproti původním plánům se neuvažuje s výstavbou  
                 věžových bytových domů , ale s ponecháním původních objemů a s   
                  konverzí   výměníkových stanic pro lokální občanskou vybavenost    
 
Lokalita 9- depo Dolního  nádraží.navrhuje se jeho zachování a konverze na  funkci      
                 celoměstského významu  (např. technománie )  
 
Lokalita 10- Západní,Šumavská -navrhuje se zřízení kruhového objezdu a                        
          mimoúrovňové   křížení městského okruhu s železniční tratí    
 
Lokality 12 a 13- areál RWE,ČEZ a Vak - navrhuje se vybudování ZOO městského 
       typu  (viz Zoo  Jihlava , Vyškov) s využitím některých stávajících 
objektů.  
  
Lokalita  14 a 15 - Dolní Kamenná -navrhuje se dokončení  obchodní zóny a  
       vybudování   parkovacího domu  
   
Lokalita 16 -pivovar- navrhuje se bytová výstavba  odlišně od stávajícího návrhu. 
      Důvodem je posílení obytné funkce Rybář a vhodnost této lokality pro 
       bydlení    
  
Lokalita 17 -Šmeralova - navrhuje se integrace všech školních budou do školského 
           kampusu  
 
Lokalita 18 - Dolní kamenná východ -navrhuje se konverze a dostavba stávajícího  
                   obchodního domu na centrální budovu školského kampusu  
 
Lokalita 19 - Uzel Chebský most -navrhují  se dva kruhové objezdy   
 
Lokalita 20 -Horní nádraží - předpokládá se stavební úprava budovy a parková  
   úprava    předprostoru, neuvažuje se s jinou výstavbou     
 
Lokalita 21 -Pobřežní ulice -navrhuje se provozovna rychlého občerstvení  
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Lokalita  22- břehy Ohře -  na obou březích se navrhuje rekreační zóna navzájem 
   propojená   novými lávkami a zeleným mostem s pivovarským 
   návrším.   
     
 
           
5. Ekonomická náro čnost    
 
Za uplynulé dvacetileté období bylo v  řešeném území investováno nemnoho 
prostředků. Hlavní investiční akcí  bylo dokončení průtahu 1/6, dvě benzínové 
pumpy, dva obchodní domy halového typu ,dva supermarkety a jedno  rychlé 
občerstven . Odhadem  max.  do 2 mld. Kč, tj. průměrně  100  mil ročně.   
 
Odhad  výše nákladů  veřejných prostředků  ve studii navržených opatření se 
pohybuje okolo 4 mld. Kč.  Pro návrhové  období  30 let by bylo nutno vynaložit tedy  
ročně průměrně  130 mil  veřejných  prostředků  a další zhruba stejně velké  
prostředky soukromé. Tyto investice se jeví  jako přiměřené a zajistitelné .     
 
Závěr  
 
Tato studie předkládá celou řadu návrhů vymykajících  se doposud zavedenému 
názoru na využití  řešeného území. Jde o upřednostnění  dlouhodobých a obecně 
prospěšných cílů  před  záměry   přinášející  "rychlý" zisk bez ohledu na všechny 
negativní  dopady, jež  jako vedlejší produkt  přinesou (  nároky na dopravu a 
zhoršování  životního prostředí ).     
 
Zejména bude namítána  finanční náročnost a majetkoprávní překážky. V této 
souvislosti lze odkázat na historii, kdy se  město Karlovy Vary  majetku nezbavovalo, 
ale  naopak jej cílevědomě nakupovalo,  aby mohlo realizovat takové  obecně 
prospěšné projekty jako bylo zřízení Divadelního náměstí, Vřídelní ulice,  dřevěné 
kolonády , výstavbu budov  Lázní I, II,  III, IV, V a Lázní VI, městské  tržnice a hotelu 
Národní dům.  Nechť je tento příklad následován i současnou politickou garniturou.   
 
Podmínkou realizace  každé vize je schopnost politiků sestavit  a dohodnout mix 
soukromých, městských, krajských, státních prostředků   a dotací  potřebných k její  
realizaci. Známe -li  cíl,  je možné  k němu vytýčit cestu.     
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