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 1 –  Celkový přístup, vazby vymezeného území v širším kontextu 

V širším kontextu krajinný reliéf modeluje tok řeky Teplé a Ohře.  
Přístupové vazby v rámci města jsou v současné době v širších vztazích realizovány 
stopami silnice R6 (E48) ve směru od východu (Praha) a od západu (Sokolov), silnice 
I/13 (E442) od severovýchodu (Ostrov nad Ohří – Chomutov – Ústí nad Labem), 
silnice I/20 (E49) od jihu (Plzeň) a silnice II/220 ve směru na severozápad (Nejdek). 

Soubor stabilizovaných ramen železnice a rozložení hlavních těžišť území ovlivňují 
celkové uspořádání obsluhy města. Významnou roli může sehrát převedení osobní 
dopravy na hlavní železniční trase na Dolní nádraží. 

Prostup Komunikace R6 dělí řešené území mimo provozní rámec koncentrického 
modelu vnitroměstské sítě. Komunikace R6  po levém břehu řeky Ohře přes střed 
města však umožňuje, za předpokladu plnohodnotného připojení hlavní obslužné 
komunikační sítě na tuto komunikaci, kvalitní obsluhu centrální části města.  

V případě výhledové realizace obchvatu komunikace R6 vně intravilánu města lze 
předpokládat snížení objemu dopravy na stávajícím průtahu silnice R6 a její plné 
využití pro obsluhu města včetně snížení negativních účinků dopravy. 
 

2 –  Základní myšlenky a principy návrhu 
Stávající město vytváří řada rozsáhlých zastavovacích formací, ale výrazný zážitek 
města je dán pouze lázeňskou částí s výraznými prostorovými předěly. Návrhem se 
snažíme na uvedené reagovat a vytvořit podmínky pro využití rozvojového potenciálu 
centrální části města. 

Stávající stav chceme korigovat na základě těchto principů: 

1 - Potvrzení městotvorných os  T.G. Masaryka/J. Bechera – Západní a  

      T.G. Masaryka/J. Bechera – Sokolovská 

2 - Vytvoření městského prostoru – náměstí Republiky – Chebský most – Nové náměstí 

3 - Posílení nábřeží Teplé severně od Poštovního mostu jako hlavní osy lázní 

4 - Transformace stávajících brownfieldů – pivovar – Krajská knihovna 

5 - Zapojení pobřežního území na levém břehu Ohře do organismu města 

6 - Zlepšení napojení Horního nádraží na město a na ostatní druhy VHD 

7 – Potvrzení role řeky, zelených nábřeží a parku Meandru Ohře 

V základním schématu jsou definovány prvky urbánní (zastavěné a zastavitelné území) 
a prvky krajinné (nezastavitelné území), které využívají jedinečnost  založení města.  
Potvrzujeme potenciál dokompletování městské struktury ve vazbě historického jádra, 
nové využití ploch podél Ohře a propojení severního města. Vnější prstenec zástavby, 
tvořený především severními celky s předpokládanou regenerací se snažíme pouze 
úměrnou mírou dokompletovat. 

Za podstatný impulz pro rozvoj města považujeme především lokalizaci nových aktivit 
celoměstského významu – krajská knihovna, krajské muzeum, vysokoškolský kampus. 
Vstup krajiny v ploše přírodního parku Ohře potvrzujeme v plném rozsahu. Hlavním 
přínosem je přímý kontakt rekreačních ploch a parků s centrem města a doplnění 
sportovních aktivit podél Ohře. Vycházkové trasy doplní nová propojení s vazbou na 
historickou část města. 
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3 -  Návrh členění na charakteristické rozvojové oblasti 

 

   plocha celkem ha 
zastavěná 
plocha m2  podlažnost HPP m2  HPP m2 

A ‐ Dolní nádraží  9,3            

hotel    1 500 14,0 21 000    

Dolní nádraží I. (1)     18 435 4,5 82 958    

Dolní nádraží II. (9)     11 206 3,5 39 221    

      31 141    143 179    
 

 
 

B  ‐ Tržnice  4,7 
Varšavská (2)  1 397  9,0  12 573 

Varšavská (2)  parking  2 917  6,0  17 502 

Solivárna (3)  3 332  6,0  19 992 

Solivárna (3)  muzeum  1 955  4,0  7820 

Národní dům (4)  1 526  6,0  9 156 

11 127  41 721 
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   plocha celkem ha
zastavěná 
plocha m2 podlažnost HPP m2  HPP m2 

C ‐Západní sektor  10,9            

Bývalý městský statek (11)     6 427 3,5 22 495    

Areály ČEZ A RWE (12)     8 091 3,5 28 319    

Stará vodárna (13)     7 089 3,0 21 267    

      21 607    72 080    
 

 
 

D ‐ Rybáře  5,5            

Bývalý pivovar (16)  ponechané objekty KK  4 143 2,5    10 358

   Krajská knihovna  4 247 2,5    10 618

   služební RD  300 2 600    

Šmeralová ul. ‐ Škola (17)     926 3,5 3 241    

Překryv R6  VŠ Kampus  8 420 3    25 260

      17 736    3 841    
 

 
 

E ‐Pobřežní  2,1            

Předmostí Chebský most 
(19)     3 759 4,5 16 916    

Pobřežní ul. (21)     4 285 3,5 14 998    

      8 044    31 913    
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   plocha celkem ha
zastavěná 
plocha m2 podlažnost HPP m2  HPP m2 

F ‐ Horní nádraží  2,8            

Nákladní ul.     3 780 2,5 9 450    

   Nová budova HN  930 1,5    1395

U spořitelny     1 260 2,5 3 150    

      5 970    12 600    

 

 
 

Plochy A ‐ F celkem  26,0 95 625    305 334  72 952

 

 

Uvedená orientační bilance zastavěných ploch a předpoklad HPP v plochách A–F dle 
digitálního modelu navrhované zástavby je vstupním údajem k ověření celkové 
únosnosti řešeného území.  

Rozsah ploch A–F tvoří 17,3% celkového řešeného území. 

Komerční plochy (cca 300 000 m2) lze předpokládat ve funkční skladbě: 
 obchod, služby, administrativa 30% 
 ubytování lázeňského typu  25% 
 bydlení   45% 

Nekomerční plochy (cca 75 000 m2) tvoří veřejná vybavenost - Krajská knihovna, 
     Krajské muzeum, vysokoškolský kampus, 
     veřejné parkovací domy, dopravní terminál 
     20% z celkového rozsahu HPP 
 
Podrobnějším ověřením územní studií mohou být korigovány uvedené předpoklady. 
Navrhovanou míru nekomerčních ploch ve výši cca 20% z celkového rozsahu HPP jako 
autoři doporučujeme dodržet. 

Vzhledem k poloze a významu lokality lze dále doporučit posílení bydlení. V rozsahu 
řešeného území lze předpokládat realizaci cca nových 900 BJ pro až 2000 obyvatel. 
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4 -  Návrh infrastruktury vymezené části města 
 
Dopravní infrastruktura 

Záměrem návrhu je dosažení vyvážené provozní soustavy města (přiměřenosti intenzit 
a plynulosti všech provozů, zlepšení podmínek pro pěší a zvýšení kvality prostředí), 
která je podmínkou pro úspěšnou spolupráci funkčních složek města podle návrhu 
rozvoje. 

Návrh řešení automobilové dopravy 

Navržený komunikační systém respektuje stávající roštové uspořádání komunikací, 
který doplňuje tak, aby se uvolnily hlavní městské komunikace od průjezdné 
automobilové dopravy. Průtah silnice I/6, na který jsou připojeny všechny silnice I. a 
II.třídy, zůstává dlouhodobě zachován do doby než bude postaven polokruh na severní 
straně města. Do této doby lze uvažovat se snížením rychlosti z důvodu snížení 
hlukové zátěže při průjezdu centrální části města.  

Na průtah je připojen centrální polokruh, který tvoří sběrné komunikace. Na západě je 
polookruh připojen ve stávající mimoúrovňové křižovatce přes kruhový objezd, do 
kterého se připojuje ulice Plynárenská, pokračující na ulici Západní.  Na severní straně 
se do kruhové křižovatky připojuje ulice Sokolovská v pokračování na západ, kde tvoří 
obsluhu území. Nevyhovující úsek ulice Západní s úrovňovým přejezdem dráhy je 
nahrazen přeložkou (dle zpracované dokumentace) s mírnou korekcí směrového vedení 
v místě podjezdu dráhy. Přes navrhovaný kruhový objezd v místě křížení ulice Západní 
s ulicí Šumavskou je napojena nová sběrná komunikace – „Nová Západní“, vedená 
podél upravené trasy dráhy (resp. nádraží ČD), s minimalizací počtu křížení a 
s mimoúrovňovým podjezdem Chebského mostu a náměstí Republiky. Před Tržnicí se 
tato nová komunikace napojuje směrově i výškově na ulici Horovu. Dále trasa pokračuje 
přes kruhovou křižovatku (most 1.máje) na nábřeží Osvobození a Ostrovský most, na 
jehož severním předpolí je navrženo plnohodnotné připojení přes kruhovou křižovatku 
na průtah silnice I/6 s předpokladem rozšíření jejího překrytí. Do kruhové křižovatky je 
připojena rovněž ulice U Spořitelny, která je přes nové přemostění nádraží připojena na 
ulici Jáchymovskou.   

Na centrální polokruh je připojena síť hlavních obslužných komunikací, po kterých je 
vedena síť městských autobusových linek. Tuto síť tvoří na levém břehu ulice 
Sokolovská, doplněná a propojená ulicí Dolní Kamenná obsluhující nové obchodní 
aktivity a novou spojkou na křižovatku na severním předpolí Ostrovského mostu. Na 
pravém břehu jsou to ulice Západní, propojená s centrálním polokruhem a „Novým 
mostem“ s ulicí Dolní Kamenná, umístěným v ose ulice Charkovské. Propojení ulice 
Západní na ulici Varšavskou přes náměstí Republiky je umožněno pouze pro 
hromadnou dopravu, taxi a cyklisty. Jižní část území obsluhuje ulice Moskevská 
v pokračování ulice Krále Jiřího, propojená na ulici Západní přes ulice Šumavská, 
Charkovská a Dr.Janatky.  
Chebský most  je ponechán pouze pro pěší a cyklistickou dopravu a vozidla IZS. 
 
Doprava v klidu 

Doprava v klidu v centrální zóně je v současné době na hranici kapacitních možností. 
Zejména v případě další výstavby v území je třeba respektovat požadavky na zařízení 
dopravy v klidu. Při přestavbě území lze rovněž předpokládat rušení stávajících 
parkovacích kapacit. 
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Pro zajištění dostatečné parkovací kapacity je navrženo umístění vícepodlažních a 
podzemních garáží v okolí Tržnice, v severozápadním kvadrantu náměstí Republiky a 
zkapacitnění stávajících parkovišť pro sídliště podél ulice Západní.  

Řešení dopravy v klidu ve vazbě na dosažený stav zahrne především další uplatnění 
kapacitních parkovišť. Při jejich lokalizaci je zásadním kriteriem přijatelnost indukované 
dopravní zátěže v okolí. S ohledem na to doporučujeme rozvíjet větší soustředěné 
kapacity s kvalitní vazbou na MHD (kombinace P+G a P+R). 

Hromadná doprava osob. 

Řešena je převážně autobusy MHD, doplněnými příměstskými autobusy, efektivnějším 
využitím železnice zejména pro spojení Horního a Dolního nádraží včetně jejího využití 
pro obsluhu území vložením nových zastávek. Tato síť je doplněna lanovkou spojující 
Horní nádraží s centrem v prostoru Tržnice.  

Linky autobusů MHD jsou vedeny převážně jako diametry v peáži v úseku Varšavská 
(Tržnice) – Náměstí Republiky – Západní (Terminál HD), což umožňuje kvalitní obsluhu 
území i přestup mezi jednotlivými linkami a ostatní HD.  

Linky příměstských a dálkových autobusů jsou směrovány tak, aby přijížděly od 
východu  ulicí Varšavskou s možností výstupu u Tržnice a ukončeny jsou v Terminálu 
HD ve stávající poloze, s předpokladem jeho postupné transformace. Při odjezdu jsou 
autobusy HD vedeny ve směru na východ na centrální polokruh a převážně na 
Ostrovský most a novou křižovatku na jeho severním předpolí. Předpokládá se, že 
příměstské autobusy budou tvořit ve městě funkci expresního spojení a zastavovat 
budou pouze ve vybraných zastávkách. 

Terminál hromadné dopravy je situován v současné poloze s předpokladem jeho 
transformace a redukce. Vjezd do terminálu je z centrálního polokruhu s výstupní 
hranou délky 85,0m s těsným uspořádáním na jižní straně s dobrou vazbou na zastávky 
MHD v ulici Západní. Odjezdová stání (6 stání) s polotěsným uspořádáním jsou 
umístěna na severní straně  s možností rozšíření délky odjezdové hrany (dalších 6 stání)  
vložením nástupního ostrůvku (možné až po odstranění stávající budovy). Odstavná 
stání s polotěsným uspořádáním jsou umístěna podél úzkého středního ostrůvku (14 – 
20 stání). V etapě se předpokládá využití stávající odbavovací budovy.  
V další etapě je navrženo přemístění odbavovací haly včetně připojovacích schodišť do 
osy terminálu s prodloužením k železniční stanici a s vazbou na zastávku MHD v ulici 
Západní. 
 
 
Železniční doprava 

Železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží je v současnosti koncovou a počáteční 
stanicí několika vlakových linek od M. Lázní, Merklína, Potůčků a občasně i od Lokte, 
Sokolova či Zwickau Zentrum.  

Pro dálkovou dopravu slouží železniční stanice Karlovy Vary (horní nádraží), která je 
zároveň konečnou a výchozí stanicí většiny osobních vlaků od Chebu či Mostu. 
Vybrané vlaky od dolního nádraží odtud úvratí pokračují do Merklína. Dálková doprava 
je zde vedena v 2h taktu. 
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V rámci 1. etapy je navrženo propojení linek od Merklína a M. Lázní, na této lince jsou 
vlaky nově vedeny v 1h taktu – v úseku Karlovy Vary – Karlovy Vary dolní n. (– Bečov 
nad Teplou). Obdobně budou po hodině zajíždět na dolní nádraží vlaky od Lokte přes 
„horní“ nádraží. Pro dosažení výsledného 20min intervalu mezi dolním a 
„horním“ nádražím je navrženo zavedení hodinového intervalu také na lince K. Vary 
dolní n. – Nové Hamry. Zavedením krátkého intervalu mezi dolním a "horním" nádražím 
bude zlepšena vazba mezi oběma dopravními uzly. V kombinaci se zřízením nových 
železničních zastávek dojde dále k posílení role příměstské železniční dopravy. 
V žst. Karlovy Vary vzniká přestupní vazba na osobní vlaky a rychlíky, které jsou 
vedeny v 1h a 2h taktu. 
Mezi dolním a „horním“ nádražím jsou navrženy celkem tři páry vlaků za hodinu. 
Kapacita dráhy v tomto úseku je postačující, neboť současná jízdní doba činí 5 min. 
Průměrný interval křižování tak vychází na 2,5 min. S ohledem na kategorii 
zabezpečovacího zařízení lze volit interval křižování na „horním“ nádraží (elektronické 
stavědlo) na 1,5-2 min, na dolním (elektromechanické zab. zař. s ručním přestavováním 
výměn) pak 3-3,5 min. 

 

Žst. Karlovy Vary dolní nádraží je navržena pro provoz osobních vlaků regionální 
dopravy, jejichž délka nepřesáhne 90 m, a pro provoz vlaků nákladní dopravy o 
maximální délce 480 m. 
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Ve stanici jsou navrženy čtyři dopravní koleje a jedna kolej manipulační kusá. Tři 
dopravní koleje jsou určeny výhradně pro vlaky osobní dopravy, zbývající čtvrtá pak 
slouží pro vlaky nákladní, případně pro odstavení souprav. U třech dopravních kolejí 
(nejblíže výpravní budově) jsou navržena nástupiště – jedno poloostrovní jednostranné 
dl. 90 m a dvě vnější dl. 90 m a 60 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem 
kolejnice. Nejkratší nástupiště se nachází u kusé dopravní koleje, která je určena pro 
vlaky ze směru od žst. Karlovy Vary. Přístup na I. a II. nástupiště je nadchodem od 
výpravní budovy bez nutnosti vstupu do kolejiště. Ke III. nástupišti je přístup po 
centrálním přechodu přes kolej č. 2. 

Ve výhledu je veškerá vlaková osobní doprava svedena do žst. Karlovy Vary dolní n. a 
to díky nově vybudovaným spojkám s hlavní tratí Chomutov – Cheb. Stávající trať přes 
"horní" nádraží zůstává k dispozici pro nákladní dopravu. V osobní dopravě obsluhují 
žst. Karlovy Vary pouze vlaky od N. Hamrů, které zajíždějí na dolní nádraží po stávající 
trati. Protože jsou všechny ostatní vlaky vedeny po nových spojkách, které jsou 
navrženy jednokolejné, je třeba dále prověřit jejich kapacitu. V případě, ve kterém by 
nebyla postačující, je možné vést osobní vlaky Cheb – Most po stávající trati jako 
doposud přes „horní“ nádraží. 

 

Železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží je upravena pro provoz vlaků osobní 
dálkové dopravy o maximální délce 300 m.  
Stanice je oproti stavu v 1.etapě doplněna o jednu dopravní kolej, mezi níž a stávající 
kolejí pro nákladní vlaky je navrženo ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami 
dlouhými 300 m ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Přístup na IV. nástupiště je 
po lávce vedoucí od výpravní budovy a autobusového terminálu. Uspořádání kolejiště 
umožňuje prodloužení stávajícího III. nástupiště až na délku 190 m. I. a II. nástupiště 
zůstává beze změny. Z dopravní předjízdné koleje pro nákladní vlaky se stává hlavní 
kolej, která s využitím stávající manipulační koleje navazuje na Tuhnickou spojku 
s hlavní tratí Chomutov – Cheb. 

Součástí návrhu je také nová výpravní budova a peronizace železniční stanice Karlovy 
Vary ("horní nádraží") a nové železniční zastávky. V řešeném území doporučujeme 
výstavbu zastávky na nábřeží Jana Palacha v blízkosti centra města a v Tuhnicích  ve 
vazbě na stávající sídliště a sportovní areály. 
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Cyklistická doprava 

Předpokládáme rozvoj sítě cyklostezek dotvářením ucelené sítě pro možnost 
cykloprovozu v pravidelných cestách (do práce, do škol, každodenní rekreace).  

Účelová cyklistická doprava je vedena po hlavních městských třídách (Sokolovská, 
Západní, Varšavská) v samostatných pruzích, pokud to šířkový profil komunikace 
umožní nebo v jízdním pásu s vyznačením (zejména v kruhových křižovatkách).  

Rekreační cyklistická doprava je vedena po stávajících trasách převážně podél řeky 
Ohře a Teplé. Pro spojení obou břehů se předpokládá využití stávající lávky pro pěší 
v pokračování ulice Šumavské a nová lávka v poloze stávajícího jezu.  
Chebský most je ponechán pouze pro pěší, cyklistickou dopravu a vozidla IZS. 
 
Pěší doprava.  

Rozvoj pěší dopravy chápeme především v rovině kultivace veřejného prostoru, včetně 
dopravní bezpečnosti frekventovaných míst a ve vytváření chybějících propojení přes 
vodoteč, železniční trať, ale i v místech v minulosti jednostranně uzpůsobených ve 
prospěch vozidlové dopravy. 

Předpokládáme rozšíření rozvinuté pěší zóny v lázeňském centru města zejména ulicí 
Masarykovou a Dr. Davida Bechera na pěší zónu náměstí Republiky ve vazbě na 
rozvojové plochy A – Dolní nádraží. Z tohoto důvodu je v ulici Západní a Varšavské 
umožněn průjezd pouze pro autobusy HD, MHD, TAXI a cyklisty.  

Chebský most, který zprostředkuje v nové kvalitě vazbu na navržené severní předmostí 
a na ulici Sokolovskou, v ose náměstí Republiky, je určen pouze pro pěší a cyklisty.   

V překryvu části ulice Pobřežní (silnice I/6) v předprostoru magistrátu vznikne nové 
„Severní náměstí“ s přímou vazbou na rozvojovou oblast E – Pobřežní. 

 

Technická infrastruktura 
Návrh respektuje stávající stav TI. Nové celoměstsky významné plošné nároky jsou 
mimo řešenou oblast. Stávající areály ČEZ a RWE je vhodné postupně transformovat 
v rámci rekultivace rozvojového prostoru Západního sektoru C. 

Vodní toky, inundace 
Inundační prostor toků Ohře je plně respektován v záplavové zóně Q 100. 
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5 -  Zdůvodnění schémat, detailů a možností postupu 
V základním schématu jsou navrženy základní rozvojové plochy, jejich potenciál v rámci 
řešeného území a celého města. Prostorové ověření je dokladováno zákresy do foto 
z hotelu Thermal a od kostelíka sv.Urbana včetně řezů územím v ose Chebského 
mostu a Nového mostu v centrální poloze řešeného území v ose ul. Charkovské. 
V obraze celého města jsou znázorněny vazby na významné prvky, uzly aktivit a cesty 
tyto prvky spojující. 

Celkové schéma dopravy zobrazuje návaznosti na strukturu města a rozvojové funkční 
plochy. Subsystémy dopravy jsou z hlediska rozvoje prezentovány pro přehlednost 
samostatně se zdůrazněním provozních záměrů a funkčních souvislostí - schéma linek 
autobusů MHD a schéma vedení vnější autobusové dopravy. V detailu je naznačena 
organizace autobusového nádraží. 

Problematice reálné etapizace jsme věnovali značnou pozornost. Severojižní spojení 
území Novým mostem v ose ul. Charkovské bude vstupním počinem. Dopravně 
zpřístupní jižní oblast řešeného území a včetně korekce západní části železniční stopy 
umožní zahájení aktivit v plochách Dolní nádraží II., Stará vodárna a areály ĆEZ a RWE. 
Souběžně je možno zahájit transformaci ploch bývalého pivovaru a postupnou přípravu 
staveb podél R6. 

Následně je možná postupná realizace jižní části v plochách A a B, která je podmíněna 
realizací komunikace „Nová Západní“ a železniční stanice „Dolní nádraží“ v rozsahu 
1.etapy. Na severních plochách E a F je možné realizovat následné aktivity včetně 
překryvu R6 v ploše D. 

 

 
 
 

Celková plocha řešeného území je    147,4 ha 
Sledované rozvojové plochy A-F představují plochu   26,0 ha 
Využitelnost těchto rozvojových ploch je      375 000 m2

 HPP 

Plocha navržených parků a ploch rekreace je cca   52,0 ha 


