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dopravní koncepce 1:5000

koncepce prostorového uspořádání a funkčního využití řešeného území 1:2000

legenda
pěší zóny, náměstí a trasy

pěší v dopravním prostoru

cyklisté, bruslaři na samostatné komunikaci

cyklisté v dopravním prostoru

dopravní terminály a přestupní uzly hromadné dopravy

rychlostní komunikace – r i/6

sběrné komunikace

hlavní obslužné komunikace

vedlejší obslužné komunikace

železnice 

lanová dráha
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legenda situace 1:2000
nově navržená zástavba 
s kompaktní strukturou 
s funkcí veřejných 
správních, kulturních 
a společenských institucí

nově navržená zástavba 
s převažující kompaktní 
blokovou strukturou 
s polyfunkčními objekty

nově navržená zástavba 
s volnou solitérní 
strukturou s převažující 
funkcí bydlení

zvýraznění struktury nové 
zástavby (příklad možného 
řešení)

stávající zástavba 
ve stabilizované struktuře

původní výrobní 
a dopravní objekty, 
které jsou navrženy 
k revitalizaci a novému 
využití

významné stávající veřejné 
stavby a dominanty

veřejné pěší prostory – 
náměstí, pěší zóny, ulice, 
chodníky,  stezky, a lávky

manipulační sjízdné pásy 
pro dopravní obsluhu jako 
součást pěší zóny

stávající průtah rychlostní 
komunikace r1/6 v otevřené 
trase

stávající průtah 
rychlostní komunikace 
r1/6 zastřešená lehkou 
konstrukcí

vozovka v městských 
komunikací

nově navržená stanice 
železnice a nádraží nebo 
stanice lanové dráhy

plochy veřejné zeleně se 
stromy

nově navržený areál 
zooparku nebo botanické 
zahrady

vodní plochy

vjezdy a výjezdy 
z podzemních garáží

směr jízdy autobusů 
veřejné dopravy

otevřená boční stěna 
a přestřešení průtahu 
rychlostní komunikace 
s odvětrávacím účinkem , 
pohledová hrana

centrum  
rybáře

centrum města

legenda
rozvojové území určené k nové zástavbě 
a přestavbě

konverze a revitalizace významných výrobních 
objektů

stávající stabilizovaná městská zástavba

přestavbové území s nevhodným stávajícím 
funkčním využitím a prostorovým uspořádáním, 
navržené k revitalizaci na městskou veřejnou 
zeleň (park + zoologická a botanická zahrada)

stávající plochy zeleně určené k rozvoji 
intenzivního využití pro rekreační a sportovní 
účely

dvojice vzájemně propojených terminálů 
hromadné dopravy

hlavní směry rozvoje, dosažení kontinuity města

celoměstské a lokální centrum

hlavní směry rozvoje, dosažení kontinuity města

legenda
hlavní železniční trať se stávajícím nádražím

regionální železniční trať s novou zastávkou 
– intervalový provoz, součást regionálního 
systému integrované dopravy

terminál hromadné dopravy – integrovaný 
přestupní uzel

nácestný přestupní uzel autobusů mhd

hlavní trasy linek autobusů mhd a regionálních 
integrovaných linek – včetně polohy zastávek

hlavní trasy dálkových a meziměstských linek 
autobusů

stávající pozemní lanová dráha

nová kabinková lanová dráha se stanicí – 
součást mhd

hlavní lokality parkovišť park and ride

vyhlídková turistická trasa kočárů

propojené město
od diskontinuity ke kontinuitě

motto soutěžního návrhu:

hlavní principy rozvoje širšího centra města

stávající
diskontinuita města

•	 diskontinuita	urbanistických	
struktur

•	 diskontinuita	zástavby

•	 diskontinuita	komunikační	sítě

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

•	 diskontinuita	pohledových	
a kompozičních	os

•	 diskontinuita	ploch	zeleně	
a rekreace

•	 diskontinuita	uzlů	a tras	veřejné	
dopravy

budoucí
kontinuita města

•	 kontinuita	urbanistických	
struktur

•	 kontinuita	zástavby

•	 kontinuita	komunikační	sítě

•	 kontinuita	veřejných	prostorů	
a pěších	tras,	vytvoření	
klasických	náměstí	

•	 kontinuita	a zdůraznění	
pohledových	a kompozičních	os

•	 kontinuita	ploch	zeleně	
a rekreace

•	 kontinuita	uzlů	a tras	veřejné	
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	–	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		lokalitě	
mezi	vyústěním	řeky	Teplá	a stávajícím	objektem	„Minerálních	vod“,	který	je	nové	
využit	jako	centrum	odbavení	cestujících;	nový	centrální	terminál	hlavní	přestupní	
uzel,	integruje	dopravu	vnější	autobusovou	městskou	a regionální	autobusovou	
s novou	železniční	zastávkou

•	 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	lázeňské	čtvrti

•	 tradiční	přestupní	uzel	MHD	TRŽNICE	je	zachován	(zejména	pro	cestující	s cílem	
v centru	města)	ve formě	nácestných	zastávek	autobusů	MHD	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 systému hromadné dopravy
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nadhledová perspektiva

legenda
stávající dominantní plochy kompaktní zeleně – 
lesoparky 

stávající dominantní plochy, které jsou součástí 
existující urbanistické struktury

významné plochy zeleně určené pro rekreaci 
a sport

revitalizace břehů ohře

nově navržená rozvojová plocha zeleně - 
„zelené údolí“

•	 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	R1/6	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	s pěším	
přístupem	z obou	protilehlých	konců	

hlavní principy systému zeleně 
a rekreačních ploch

legenda
prostorový charakter struktury nově 
navrhované zástavby

důležité pohledové kompoziční dominanty

důležité urbanistické a pohledové kompoziční 
osy

okružní křižovatky jako prvek urbanistické 
kompozice

bod s významnou vyhlídkou – vizuální kontakt

nově navržená náměstí

nově navržené pěší propojení

hlavní principy urbanistické kompozice

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

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

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

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

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

•	 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
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