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a) Popis a zdůvodnění vazeb vymezeného území v širším kontextu 

Základní východiska pro zhodnocení širších vazeb jsou : 

■ Karlovy Vary jsou významným lázeňským centrem jehož význam v poslední době 

nadále roste. Karlovy Vary jsou součástí turistického a lázeňského trojúhelníku 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.  

■ Význam Karlových Varů roste i jako dopravní uzel silniční , železniční  a letecké 

dopravy. 

Karlovy Vary mají výrazný předpoklad dalšího růstu města nejen jako lázeňského 

centra ale i jako města kulturního hospodářského  a dopravního významu. 

■ Přírodní prostředí je výrazným fenoménem reliéfu a a urbanistické struktury města. 

Karlovy Vary leží na rozhraní CHKO Slavkovský les, Doupovských hor a 

Podkrušnohorské pánve. Dramatický terén ve vazbě na soutok říčky Teplé a řeky 

Ohře vrcholí právě v řešené části území města. Ve městě a blízkém okolí je řada 

nadregionálních, regionálních a místních prvků ÚSES, řada chráněných přírodních 

lokalit a prvků. Přírodní rámec města tvoří bohaté lesní systémy. Mnoho z těchto 

prvků leží ve městě, nebo prochází přímo centrem města. Proto je třeba přírodní 

prvky ve městě chránit a současně kultivovat městskou krajinu, nabízející v souladu 

s ochranou přírody rekreační aktivity nejen lázeňským hostům ale i ostatním 

turistům a také obyvatelům města. 

 

b) Popis a zdůvodnění základní myšlenky a principů pro vymezenou část města 

Základní principy návrhu regenerace vymezené části města vychází z několika   

témat: 

■ Regenerace a dostavba narušených částí mimolázeňského centra města, 

vyžadující dopravní zklidnění.  

Centrum Karlových Varů tvoří nejen vlastní lázeňská část která nevymezena 

zejména konfigurací uzavřeného údolí říčky Teplé, ale na ni navazuje obchodní a 

administrativně správní centrum lokalizované okolo soutoku říčky Teplé a řeky 

Ohře. Hranice není nikterak striktně vymezena, ale území západně od nábřeží 

Osvobození, zejména podél ulice T.G.Masaryka a dále podél ulic Moskevská a 

Jaltská postupně mění svoji urbanistickou a funkční strukturu.  Tato struktura je 

dána především výraznou blokovou zástavbou zejména činžovních domů z konce 

19. a začátku 20. století. Tato struktura se dále směrem k západu postupně 

rozpadá na volnější formy s rozdílným charakterem a architektonickou kvalitou 

zástavby. Tato přirozeně se vyvíjející struktura je ohraničena ulicemi Horova a 

Západní. Území na sever je pak narušeno velkými  plochami nádraží železničního i 

autobusového tvořící urbanistické bariéry zejména ve vztahu města a Ohře. 

 

■ Hlavním motivem řešení je právě omezení územních bariér a propojení  historické 

urbanistické struktury města směrem k Ohři.  
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Důležitým urbanistickým počinem bude vytvoření nové pěší zóny na náměstí 

Republiky. Centrum města se tak propojí s nově navrhovanou zástavbou v místě 

dnešního Dolního nádraží a parkem na břehu Ohře. Dopravní zatížení bude 

přesunuto z ulice Západní do nově narhované paralelní komunikace blíže k řece 

Ohři. Bude tak odstraněna bariéra, kterou v současnosti představuje intenzivní 

provoz v ulici Západní. Pěší propojení mezi novou zástavbou v místě Dolního 

nádraží a parkem na břehu Ohře zajistí dvě lávky přes nově navrhovanou 

komunikaci a železniční trať.  

Nově zhodnocená bude celá plocha od stávajícího „Dolního nádraží“ západním 

směrem formou postupného uvolňování kompaktní struktury ve volnější parkovou 

zástavbu.  Studie počítá s revitalizací bývalého lokomotivního  depa v Tuhnicích pro 

kulturní aktivity města. 

Další výraznou částí řešeného území je lokalita Plynární v meandru řeky Ohře na 

západní straně. Zastavěná část lokality bude postupně formována do podoby 

městské struktury se smíšenými funkcemi a v kontaktu na přírodní park a meandr 

řeky. Lokalita by měla akcentovat obytnou funkci. 

Samostatnou částí studie je území na levém břehu Ohře. Toto území je výrazně 

determinováno kapacitní komunikací I/6. Navrhujeme další kompaktní propojení 

komerční zástavby podél ulice Kamenná, tak aby výstavba vytvořila výraznou 

hlukovou bariéru. To by umožnilo další rozvoj území v okolí dnešního pivovaru coby 

smíšeně obytné městské zóny 

 

 

c) Popis a zdůvodnění dopravního řešení pro vymezenou část města 

 

■ Dopravní řešení počítá s vytvořením přestupního uzlu Tržnice. Stávající rozsáhlé 

„Dolní nádraží“ bude přemístěno formou dvojkolejné zastávky východním směrem 

do prostoru podél ulice Horova právě u tržnice a v podobě multifunkčního objektu 

by navázalo na stávající terminál autobusové dopravy. V tomto místě dojde ke 

spojení linek MHD, dálkové a příměstské autobusové dopravy a příměstské 

železniční dopravy. Jeho pozice v blízkosti centra města byla vyhodnocena jako 

urbanisticky nejvýhodnější. Nový přestupní uzel bude spojen s Horním nádražím 

pomocní nově navrhované lanové dráhy. Díky tomu vznikne rychlé a komfortní 

spojení s atraktivním výhledem na město.  Vybudování lanové dráhy bude 

nepoměrně levnější a šetrnější pro město, než plánované přivedení železniční 

dopravy k Dolnímu nádraží.  

■ V návrhu byl kladen důraz na řešení pěší a cyklistické dopravy. Nově vzniknou tři 

lávky přes Ohři na strategických místech, čímž dojde k posílení urbanistických 

vazeb ve městě a zvýší se tak atraktivita navrhovaného parku na břehu Ohře. Nový 

přestupní uzel bude propojen lávkou s druhým břehem. Na tomto místě navrhujeme 

výstavbu občanské vybavenosti, komerčního zařízení nebo administrativních 

budov. Další lávka bude navazovat na stávající pěší propojení ulice Elišky 
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Krásnohorské. Poslední navrhovaná lávka propojí přírodní park Meandr Ohře a 

Dvory.  

 

■ Důležitou dopravní stavbou, se kterou návrh počítá v dlouhodobém horizontu, je 

estakáda pro železniční trať od ulice Šumavská k ulici Bečovská. Vzniknou tak tři 

mimoúrovňová křížení železnice a ulic Bečovská, Západní a Šumavská a bude tak 

potlačena bariéra, kterou představuje stávající železniční trať. Pod estakádou bude 

možno volně procházet a revitalizované území na místě bývalých průmyslových 

areálů bude lépe napojeno na stávající sídelní strukturu. Díky tomuto řešení 

zůstane zachován jak park mezi ulicemi Západní, Šumavská a Bečovská, tak i 

unikátní lokomotivní depo v Tuhnicích. Estakáda je navržena s protihlukovou stěnou 

a bude postupně mizet se stoupajícím terénem směrem z města.  

 

 


