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VIZE  

Soutěžní návrh reaguje na potřebu vlastního města Karlovy Vary, města které 

je budováno postupně již několik set let a rozhodnutí o vývoji a směřování této 

části centra je pro nás všechny závazným rozhodnutím, které změní významně 

podobu města na další desítky nebo stovky let. Proto bychom měli v této 

perspektivě uvažovat o stanovení zásadních kriterií rozvoje. Snažíme se 

představit vizi, vizi rozvoje… budoucnosti… města. Vizi města lázeňského, 

města sloužícího turistickému ruchu, odpočinku, lidem……Chápeme stávající 

stav, fungování dopravy, potřeby města, investorů, úřadů, obyvatel… 

…Vnímáme město nyní jako rozdělené, rozdělené na historickou lázeňskou 

část a část všední, obytnou, neutřízenou, rozvojovou. Členění, které si žádá 

změny, je citelné i v demografické skladbě Karlových Varů. Chtěli bychom 

dosáhnout jednotného, pro obyvatele vstřícného města bez bariér. 

Lázeňské město přitahuje návštěvníky pro svoji odlišnost od jiných měst, a to 

nejenom po stránce léčivých pramenů, ale i pro svoji neopakovatelnou 

atmosféru charakterizovanou klidem a pozitivní energií. Proto je  prodloužení 

promenády a centra města do oblasti obou nábřeží řeky Ohře na jedné straně 

zcela intuitivní, potřebné a přitom na druhé straně naprosto neslučitelné 

s existencí železnice a rušné automobilové dopravy. Uvědomujeme si, že 

změny takového rázu nelze provádět „přes noc“, a proto bychom rádi navrhli 

postupnou proměnu s jasnou vizí konečného stavu. Z výše zmíněných důvodů 

jsme soutěžní návrh rozdělili na dvě části: 

- Etapa 

- Výhled 

 

Etapu chápeme jako počátek změn, nastartování rozvoje, příliv investic. 

Výhled je pak konečná vize města, které lze dosáhnout vkládáním dalších 

částí/funkcí v reakci na aktuální potřeby, dění a postoje zainteresovaných 

subjektů. 

 

Etapa - Jako klíčové pro nastartování rozvoje vnímáme definování pozice 

dopravního uzlu a jeho návazností. Uvědomujeme si výhody i nevýhody 

stávající pozice, z nichž mezi hlavní patří na jedné straně příhodná návaznost 

na centrum města, pěší dostupnost ke všem důležitým institucí, na straně druhé 
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však roztříštěnost vazeb mezi železnicí a terminály autobusové dopravy a 

zároveň přílišná náročnost na zábor cenných pozemků, či bariérový efekt 

vytvářející v území stav a vzhled staveb. Zvolili jsme polohu kompromisu, jež 

respektuje výhody pozice stávající a eliminuje její nevýhody. Dopravní terminál - 

přestupní uzel - jsme umístili na pozemky stávajícího parkoviště, mezi Chebský 

most a plochu vedle Tržnice. Přestupní uzel v návrhu přesunuje železniční 

zastávku do bezprostřední blízkosti autobusového terminálu, kde slučuje 

přestupní uzel MHD vč. dálkových a příměstských linek. S ohledem na šetrnost 

investic počítáme pouze s nejnutnější úpravou vedení železniční koleje pro 

první etapu, resp. kolej by měla zůstat v maximu průběhu stávající. Počítáme 

s úpravou mostku před Chebským mostem, s vybudováním nové železniční 

zastávky a autobusového terminálu na určeném místě. Tímto se snažíme o 

maximální efektivitu využití pozemků, vazeb a investic.  

Co se týče výstavby, je dle našeho názoru klíčové „začít“. Začít stavět 

v návaznosti na stávající městské centrum, kde cítíme potenciál. Úpravami 

dopravních vazeb se snažíme docílit vyčištění nám. Republiky od nadbytečné 

dopravní zátěže a odstranění bariér pro pěší v území. V  Etapě počítáme se 

zástavbou území nynějšího Dolního nádraží zhruba k ulici Charkovská. Za 

tohoto stavu je na nábřeží ponechána železnice a vybudována nová 

komunikace odlehčující ulici Západní. Přes komunikaci a železnici jsou 

navrženy úrovňové přechody na nábřeží. 

 

Výhled - Vize konceptu města, která bude postupně naplňována. Cílem je 

vybudovat důstojné pokračování lázeňského města, promenád, pobytových 

zelených veřejných ploch, města bez bariér, města na řece, u řeky, s řekou, 

důstojného města na obou březích. Proto jsme ve Výhledu navrhli odklonit 

trasu železnice, kterou vnímáme jako hlavní bariéru. Je zde patrná analogie 

s dřívější myšlenkou, stále setrvávající v konceptu územního plánu, která 

počítala s budováním Tuhnické a Bohatické spojky – autor této myšlenky chtěl 

sloučit nyní rozdělenou železniční dopravu do jedné trasy a převést veškerou 

dopravu na Dolní nádraží. V naší vizi se snažíme o podobný efekt převedení 

dopravy, ovšem jako vhodnější pro koncentraci železnice spatřujeme Horní 

nádraží, jak z důvodů „nečistoty“ stávajícího železničního provozu, tak právě 

s ohledem na bariérový efekt, který železnice v území vyvolává. Trasu 
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železnice navrhujeme upravit zhruba od stávajícího stadionu, kolem OC 

Varyáda, kde by se měla napojit na stávající koridor směr Horní nádraží. 

V blízkosti stadionu navrhujeme zřídit železniční zastávku. Tato pozice byla 

vybrána s ohledem na blízkost sportovních staveb, obchodního centra a 

zároveň lokality u Meandru, kterou navrhujeme využít pro areál vysoké školy. 

Pro všechny tyto funkce vnímáme pozici železniční zastávky jako výhodu. 

Jsme si zároveň vědomi potřeby dobré dopravní návaznosti železnice na 

stávající centrum města. Tuto potřebu navrhujeme řešit s ohledem na tradici 

města lanovkou, ať již visutou (nejkratší trasou) z Horního nádraží do pozice 

uzlu budovaného v první etapě, nebo s využitím stávající kolejové trasy např. 

systémem „pendlující pozemní lanové dráhy“. Toto propojení je samozřejmě 

jistým „lákadlem“, nicméně navazuje na symboliku města, která je využita 

maximálně efektivně, nejen jako turistická atrakce, ale jako plnohodnotná, 

moderní a ekologická součást městského dopravního systému.  

Jako obdobnou bariéru vnímáme na levém břehu řeky stavbu komunikace I/6. 

V zadání soutěže jsme vyzýváni k přehodnocení zástavby kolem této silnice, 

k návrhu úprav „zklidnění“, k zapojení obchvatu do koncepce. Dovolujeme si 

v našem konečném výhledu počítat s vybudováním obchvatu a navrhnout 

zrušení transitního průtahu městem a jeho nahrazení dvojicí městských tříd, pro 

uvolnění stávajících pozemků pro zástavbu důstojnou a vyváženou k zástavbě 

na pravém břehu.  

Odstranění bariér (železnice a I/6) umožní propojení obou břehů lávkami tak, 

jak je tomu v lázeňském centru, umožní pěší dostupnost řeky a její zapojení do 

života Karlových Varů. Zástavba obou břehů se tak dostane do těsného 

kontaktu s řekou a pobřežní zelení. 

 

Architektura, funkce vs. regulace 

Z hlediska funkčního využití se snažíme maximálně respektovat zájmy města i 

investorů, a spíše poukázat na funkce pro území vhodné, nežli striktně diktovat, 

co zde přesně má být. Z hlediska funkčního využití bychom rádi docílili 

charakteru smíšené městské zástavby, navazující na lázeňské centrum a 

vyvarovali se rozsáhlých monofunkčních území. Regulací, která je v návrhu 

zobrazena, se snažíme definovat důležité kompoziční osy, objekty 
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významnějšího charakteru, pěší a dopravní vazby a uliční, resp. blokovou síť 

tak, jak vnímáme její nejzazší hranice. 

Výškou navrhovaných objektů se snažíme respektovat blízkost historického 

centra, s možností výškové gradace zástavby a dominant zejména  v západní 

části území bývalého Dolního nádraží. 

Urbanistická koncepce reflektující krajinný rámec řešeného území zároveň 

utváří celostní systém veřejných prostor, jenž si zejména klade za cíl: 

- vyzdvihnout a koncepčně uspořádat stávající i nově vytvořené veřejné 

prostory vzhledem k jejich významu, vzájemným vazbám a uživatelům / 

- využít potenciálu řeky, jakožto městotvorného prvku v celkové struktuře 

sídla, a vzájemné spojení obou břehů, 

- rozšířit pobytovost městských prostor, v současnosti omezené 

především na lázeňskou zónu, 

- vytvořit nová propojení v kontextu města. 

 

KONCEPCE DOPRAVY  

Současné dopravní řešení limituje významným způsobem možný rozvoj na 

obou březích řeky. Na levém břehu je to trasa komunikace I/6, na pravém pak 

železniční trať, které vytvářejí závažnou bariéru pro přístup města k řece, ale 

zároveň i determinují samotný rozvoj města v jejich blízkosti a tím znehodnocují 

potenciálně jedny z nejcennějších rozvojových ploch města. Situace je o to 

horší, že zejména trasa komunikace I/6 je zcela nová, finančně i realizačně 

náročná, takže nelze počítat v blízkém časovém horizontu s její případnou 

přeměnou a je tedy než přečkat dobu její morální životnosti. 

Dalším z významných dopravních problémů je současná určitá roztříštěnost 

vazeb mezi jednotlivými prostředky hromadných doprav (BUS a železnicí) 

v oblasti mezi ulicí Západní a Horovou, které navíc zabírají velmi cenné 

prostory centra města.  

Také návrh dopravního řešení z  výše uvedených důvodů pracuje ve 

2 časových horizontech – ETAPĚ a VÝHLEDU. 

 

V ETAPĚ navrhujeme: 

- přesun železniční zastávky Západní nádraží do nové polohy „Centrum“ 

k tržišti, kde je nově umístěn i integrovaný autobusový terminál jak pro 
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diametrálně koncipované linky MHD, tak pro autobusy příměstské a 

dálkové dopravy s tím, že odstavy těchto autobusů jsou přesunuty do 

pozice u Horního nádraží 

- pro uvolnění klíčového prostoru náměstí Republiky a předpolí 

Chebského mostu od automobilové dopravy je Západní ulice přesunuta 

do nové sdružené trasy se železniční tratí a zároveň z důvodu snížení 

intenzit provozu rozdělena v klíčovém prostoru do dvou jednosměrných 

komunikací 

Ve VÝHLEDU navrhujeme: 

- přeložení železniční trati od Mariánských Lázní přes řeku se zaústěním 

do trati od Chebu, včetně vybudování nové železniční zastávky na 

pravém břehu pro obsluhu rozvojového území 

- ponechat v provozu úsek železniční trati od v Etapě přesunuté zastávky 

„Centrum“ po železniční stanici Karlovy Vary - severní nádraží a 

zavedení pendlu mezi těmito uzly 

- pro posílení atraktivity vazeb mezi železniční stanicí Severní nádraží a 

dopravním terminálem „Centrum“ je navržena trasa lanovky 

- po vybudování obchvatu města se na levém břehu řeky počítá 

s náhradou rychlostní trasy komunikace I/6 za dvojici městských tříd, 

které svým uspořádáním umožní kvalitní rozvoj centra na tomto břehu 

řeky 

- pro zvýšení vazeb mezi oběma břehy řeky se doplní tato část o nové 

lávky pro pěší a cyklisty a zároveň oba břehy propojí sítí pěších a 

cyklistických tras 

 

Doprava v klidu 

Návrh dopravy v klidu předpokládá umístění potřebných stání převážně 

v garážích pod jednotlivými objekty a částečně na povrchu, podél obslužných 

komunikací. 

Pro řešení deficitu dopravy v klidu v centrální části města je zde navržena 

dvojice podzemních garáží: 

- garáž pro cca 400 vozidel přímo pod plochou náměstí Republiky 

(s příjezdem z přesunuté trasy Západní ulice) 



strana 8 z 13                                          Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary 

- garáž v rámci nového objektu (nejlépe s funkcí veřejné budovy) u 

dopravního terminálu s kapacitou cca 200 stání 

 

ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH LOKALIT 

 

1) ZÁMĚRY FÁZE ETAPA: 

Do záměrů fáze ETAPA navrhujeme zahrnout následující lokality: 

- Dolní nádraží I. včetně nábřeží Ohře 

- Varšavská ulice a dostavba Národního domu 

- Horova ul., Solivárna 

- nám. Republiky, uzel Chebský most 

- nám. Dr. M. Horákové 

- části území Západní ul., areály ČEZ a RWE a Staré vodárny 

- Rybáře, bývalý pivovar 

- Horní nádraží a jeho předprostor 

- úpravy lokality sv. Urban 

- Rybáře, ZŠ Šmeralova – „Park Umění“ 

 

Dolní nádraží I.  

Lokalitu Dolní nádraží I. navrhujeme řešit spolu s novým dopravním terminálem, 

úpravou nám. Republiky a uzlem Chebského mostu jako jednu z prvních 

startovních investic k novému rozvoji této části města. Návrh zástavby a 

revitalizace stávajícího brownfieldu Dolního nádraží vychází z komerčního 

developerského záměru Gamma Property a.s. Cílem je rozšíření lázeňské zóny 

vytvořením nového rekreačního centra/promenády a tedy prodloužení pěší zóny 

z historického jádra až do oblasti Meandru se zapojením nábřežní zeleně. S tím 

souvisí především úprava dopravního řešení v oblasti Chebského mostu a nám. 

Republiky a správná lokalizace dopravního a přestupního terminálu.   

Funkční náplň v území respektuje stavební program investora - hotelové a 

lázeňské domy s retailovými prostory v parteru. Počítáme že počáteční Etapa 

výstavby bude ukončena cca na úrovni Charkovské ulice.  

Návrh zástavby území respektuje záplavové území i nadregionální biokoridor 

řeky Ohře. 

 



strana 9 z 13                                          Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary 

Varšavská a Horova ulice, nám. Republiky, uzel Chebský most 

Přesunem Západní ulice do nové trasy sdružené s železniční tratí dojde 

k uvolnění klíčového prostoru nám. Republiky od automobilové dopravy a tím k 

následnému propojení pěších zón historického lázeňského města s novou 

zástavbou v  lokalitě Dolního nádraží a posílení vazby stávajícího centra města 

s nábřežím řeky Ohře. Železniční zastávka Dolní nádraží je přesunuta do nové 

polohy „Centrum“ k Tržnici, a  kde je i  integrovaný autobusový terminál. 

Sdružením všech součástí veřejné dopravy došlo k její centralizaci a k uvolnění 

lokality Dolního nádraží, i cenného prostoru před Tržnicí. Dostavbou Národního 

domu a nového objektu v kategorii občanské vybavenosti (veřejná budova) 

mezi Varšavskou ulicí a autobusovým terminálem vzniká volný, a vzhledem 

k významu objektu důstojný předprostor Tržnice - náměstí, které se stane 

novou pěší zónou propojenou s nám. Republiky a třídami Dr. D. Bechera a T. 

G. Masaryka. Tržnice tím bude plně zapojena do centra města. 

 

Solivárna 

Hlavní objekt bývalé stáčírny navrhujeme zachovat a upravit na multifunkční 

objekt sloužící obyvatelům a návštěvníkům města. Ostatní objekty navrhujeme 

asanovat a nahradit novou městskou zástavbou blokového charakteru 

v kategorii smíšeného obytného území v centrech měst, kvalitativně 

odpovídající lázeňskému městu.  

 

Náměstí Dr. M. Horákové 

Stabilizované plochy nám. Dr. M. Horákové a přilehlých ulic vnímáme jako 

strategický bod administrativně správního centra Městské památkové zóny. 

Vzhledem k jeho poloze, funkci a celoměstského významu okolních objektů, 

nicméně s ohledem na záměr minimalizace zásahů, doporučujeme drobné 

úpravy dopravní situace a veřejného prostoru směřující k propojení místa 

s nábřežím ulicemi Dr. Engla a Dr. Janatky, a s využitím terénní modelace a 

doplnění výsadeb stromů k vytvoření důstojného charakteru náměstí. 

 

Části území Západní ul. - areály ČEZ, RWE a Staré vodárny 

Jedná se o přestavbové plochy v kategorii smíšeného městského obytného 

území a občanské vybavenosti, které budou postupně s ohledem na přeložku 
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železniční tratě rozvíjeny. Lokalita se nám jeví jako vhodná například pro 

umístění areálu vysoké školy. Prostor bude ve VÝHLEDU uvolněn od železniční 

dopravy, což umožní její připojení k nově tvořenému celoměstskému centru 

v oblasti Dolního nádraží a posílí její význam ve struktuře města.  

 

Rybáře - bývalý pivovar 

S ohledem na význam ostrohu v rámci krajinného rámce, vizuálního propojení 

s městem a potenciálu industriálního dědictví, byly navrženy některé ze 

stávajících objektů k zachování. Dominantní pozice areálu a jeho vazeb 

v prostorovém kontextu byla zohledněna při návrhu úprav svahů Rybářů a 

v širším měřítku propojování jednotlivých městských částí. Z hlediska využití 

tohoto prostoru uvažujeme o výstavbě multifunkční  centra (kulturní správní a 

komerční funkce). 

 

Horní nádraží a jeho předprostor 

Stávající předprostor Horního nádraží, který je v současné době využívaný jako 

nijak neorganizované parkoviště, navrhujeme k využití odstavu dálkových a 

příměstských autobusů. 

 

Pravý břeh řeky Ohře v rámci řešení lokality Dolní nádraží I. 

Břehy řeky Ohře jsou zpřístupněny z tranzitního náměstí Republiky přímo přes 

novou pěší lávku. Význam, současně „koncového pěšího uzlu“, byl povýšen na 

reprezentativní vstupní předprostor nábřežní lokality. Návrh na maximum 

využívá rekreačního a prostorového potenciálu řeky, kterou vtahuje do struktury 

města otevřením urbanistického uspořádání vůči vodě, rozpohybováním 

statické břehové linie a koncepcí zeleně i funkcí pulzující mezi zastavěnou i 

nezastavěnou částí lokality (propojení s vnitroblokovou linií).  

 

Úpravy lokality sv. Urban 

Uvědomujeme si důležitost místa jako dominantního a orientačního bodu 

v mentální mapě města, jenž se propsal do návrhových os celého urbanismu, 

čemuž byla přizpůsobena koncepce lesoparku na svazích (z hlediska cestní 

sítě i výsadeb). Byl navržen základní systém pěších a cyklotras a celý vrch byl 
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nálevkovitě propojen s územím bývalého pivovaru Rybáře, „Parku umění“, až 

k ZŠ Šmeralova. 

 

Rybáře, ZŠ Šmeralova – „Park Umění“ 

“Park umění“ se stal součástí lesoparku, jehož základní síť stezek vede až ke 

sv. Urbanovi a jsou tak posíleny vnitřní vazby v dané lokalitě a její význam 

v kontextu města i z hlediska zrcadlení pravobřežní krajinné dominanty CHKO 

Slavkovský les. Lesopark podtrhuje potenciál každodenní rekreace, naučných 

stezek a aktivního odpočinku, propojení s možností kulturní orientace 

multifunkčního areálu bývalého pivovaru. 

 

2) ZÁMĚRY FÁZE VÝHLED 

Cílem fáze VÝHLED je dotvoření kvalitního a důstojného celoměstského centra 

a propojení obou břehů řeky za  podmínek určitých investic a to především: 

- odstranění bariéry železnice na pravém břehu řeky, 

- odstranění bariéry rychlostní komunikace I/6 na levém břehu řeky. 

Bez těchto investic je velmi obtížné vytvořit v lokalitách zasažených těmito 

dopravními tepnami kvalitní městskou zástavbu a veřejné prostory. 

V rámci VÝHLEDU navrhujeme též korekci stávajícího stavu zástavby mezi 

ulicemi Západní a Krymská, která bude odpovídat celkovému návrhu 

urbanistického řešení širšího centra města v řešených přestavbových zónách – 

stávající, rozvolněnou a neuspořádanou zástavbu nahradit městskými bloky 

v kategorii smíšeného městského obytného území. Cílem je přeměna 

stávajícího stavu Západní ulice na kvalitní městský bulvár.  

 

Fáze VÝHLED zahrnuje následující lokality: 

- Dolní nádraží II. 

- část území Západní ul., areály ČEZ, RWE a býv. městského statku 

- Rybáře, území mezi řekou a Sokolovskou ulicí – Dolní Kamenná, 

Pobřežní 

- břehy řeky Ohře – vč. jejich vzájemného propojení 

 

Dolní nádraží II., část území Západní ul., areály ČEZ a RWE a býv. městský 

statek 
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Po přeložení železniční trati a uvolnění lokality bude umožněna dostavba území 

v charakteru zástavby ETAPY, čímž  se dovrší celkové propojení oblasti 

„Meandru“ a stávajícího historického a lázeňského centra města.  

 

Rybáře, území mezi řekou a Sokolovskou ulicí – Dolní Kamenná, Pobřežní 

Po vybudování obchvatu města počítáme s náhradou rychlostní trasy 

komunikace I/6 za dvojici městských tříd, které svým uspořádáním umožní 

kvalitní rozvoj centra na levém břehu řeky. Stávající objekty v přestavbovém 

území (bývalý zimní stadion, prodejní haly, nákupní centrum apod.) navrhujeme 

v rámci VÝHLEDU asanovat a postupně nahradit novou městskou zástavbou 

blokového charakteru v kategorii smíšeného městského obytného území. Na 

exponovaných místech navrhujeme umístění budov v kategorii občanské 

vybavení s celoměstským významem. V území bude posílena městská 

hromadná doprava, bude kladen důraz na cyklistickou dopravu. 

 

Nábřeží řeky Ohře 

Celkové urbanistické řešení umožňuje vytvoření kvalitních městských prostor, 

kterému dominuje říční fenomén vtažený do intravilánu města. Pro zvýšení 

komunikačních vazeb mezi oběma břehy řeky a dotvoření celoměstského 

centra navrhujeme doplnění nových lávek pro pěší a cyklisty, které propojí oba 

břehy sítí pěších a cyklistických tras. Situování lávek je v návrhu podmíněno 

návazností na významné budovy a logiku propojení.  

Nábřeží, chovající se vzájemně jako jeden celek, po obou stranách stupňuje 

svou důležitost, intenzitu a funkční využití směrem k centrální ose, na kterou 

jsou umístěny významné objekty a veřejné prostory, včetně dvojice pěších 

lávek s víceúrovňovými nástupy, a která vrcholí terasou bývalého Pivovaru. 

Směrem proti proudu řeky se pak nábřeží postupně zklidňuje v reakci na 

charakter a funkci zástavby a ústí přírodním rázem v Meandru řeky na straně 

jedné a propojením na rekreační oblast Rolavy na břehu druhém. Prostorovou 

koncepci vzhledem ke kompozičním a pohledovým osám, jež se propisují do 

jádra zástavby, celkovému uspořádání funkcí, přístupnosti a plynulému pohybu, 

podtrhuje rozmístění zeleně a terasovité využití břehů, včetně narušení jeho 

strohé linie. 
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Rekreační potenciál řeky Ohře lze posílit zvýšením a stabilizací hladiny 

přestavbou stávajícího jezu na pohyblivý. 

 

 


