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POPIS MÍSTA ,  ANALÝZA  ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ   
 
Karlovy Vary jsou důležitým lázeňským místem světového významu, jsou centrem  
cestovního ruchu a kulturního a společenského střediska mezinárodního a 
celostátního významu, jsou také politickým centrem Karlovarsko-sokolovské sídelní 
aglomerace, centrem správního okresu a sídlem tradičního karlovarského průmyslu.  
Jejich historický vznik spadá do 10. -12. století, kdy začala vznikat první městská 
struktura v údolí po obou březích říčky Teplé, další rozvoj nastal ve 13. a 14. století.  
Teprve ve  20. století se město rozšířilo mimo lázeňskou část, a to na širší území v 
okolí soutoku Teplé a Ohře a po obou březích  řeky Ohře. 
Zvýšení počtu návštěvníků v posledních 20 letech přináší větší nároky a požadavky 
nejen na fungující dopravní propojení včetně dopravy v klidu, ale i na kvalitní městský 
prostor s moderními administrativními  budovami, hotely a prostory pro různé kulturní 
akce, v neposlední řadě na kvalitní bydlení. 
Řešené území nebo jeho části se nacházejí po obou stranách řeky Ohře, větší část 
se týká jejího pravého břehu. Navazuje na historické jádro města a dnes tvoří širší 
centrum města mimo lázeňskou oblast. Řeka zde tvoří jakousi osu a je významným 
kompozičním i funkčním prvkem městské struktury. Podél řeky probíhají i hlavní 
komunikační tahy. Řeka výrazně rozděluje město na severní a jižní část.  
Velkou plochu zabírá neefektivně využívaný autobusový terminál a vlakové Dolní 
nádraží a bývalé Depo. V řešeném území je i značná rezerva v podobě některých 
nedostatečně využitých nebo chátrajících ploch v souvisle zastavěném území, 
čekajících na přestavbu či rekonstrukci, regeneraci, revitalizaci a lze je tedy brát jako 
důležité rozvojové plochy. 
 
NÁVRH  ŘEŠENÍ  
 
Koncepce urbanistického  řešení vychází z analýzy území a z přímých potřeb, 
formulovaných městem a je v souladu s platným Územním plánem. Cílem návrhu je 
vytvořit kontinuální, kvalitní a multifunkční městský prostor včetně veřejných 
prostranství, městské zeleně, a to  využitím zejména přestavbových lokalit v rámci 
řešeného území, doplněním kompaktní městské zástavby a současně nezvyšovat 
zátěž území, zejména z hlediska dopravy, nad únosnou hranici.  
 
PROSTOROVÁ  KONCEPCE 
 
Prostorová koncepce vychází ze skutečnosti, že historicky nejosvědčenější městskou 
strukturou je bytová bloková zástavba s živým parterem s rozmanitými funkcemi 
občanské vybavenosti, také s přítomností významnějších budov – pošta, ubytovací 
zařízení, školka, lékařské zařízení apod.   Veřejný městský prostor jsou potom parky, 
náměstí, ulice, kde se koncentruje život. Toto nefunguje v rozvolněné městské 
struktuře s příliš otevřenými prostory a příliš avantgardními modely. 
Blokovému kompaktnímu způsobu zástavby odpovídá i měřítko, které je v kontextu a 
v souladu s historickou zástavbou. Naší snahou je vytvořit takové podmínky, aby 
dostavbou určených míst vznikl jeden harmonický, příjemný, fungující městský 
prostor bez velkých, zejména výškových,  dominant.  Naše koncepce klade také 
velký důraz na vytvoření oddychových míst pro  krátkodobou rekreaci,  rozšíření 
pěších zón a maximální využití blízkosti řeky jako velmi důležitého fenoménu 
v městském prostoru. 
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POPIS NÁVRHU JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 
 
 
1. DOLNÍ NÁDRAŽÍ  l. + DOLNÍ NÁDRAŽÍ ll. ( BÝVALÉ D EPO) 
 
Podle výše uvedené analýzy toto území ( lokalita 1.+ 9.) v blízkosti řeky zaujímá svou 
strategickou polohou velmi důležité místo a je místem „prvního zásahu“ , co se týká 
přestavby. 
Z jednoduché analýzy lze snadno dojít k závěru, že se, spolu s navazujícím  územím 
bývalého Depa, může stát kvalitním městským prostorem v širším centru města. Je 
to největší a nejzajímavější území a nabízí velké možnosti rozvoje. 
Cílem našeho návrhu  je vytvořit kvalitní, živý a žijící městský prostor s převládající 
funkcí bydlení. Navrhujeme proto  kompaktní  blokovou zástavbu s dostatečnou 
hustotou obyvatel, kde v parteru existuje množství  pestré občanské vybavenosti a 
atraktivních míst k nějaké činnosti, ať už to jsou malé obchůdky, kavárničky, služby, 
ale i místa pro pasivní a aktivní krátkodobou rekreaci či zábavu.  
Navrhujeme proto multifunkční území, s převládající funkcí bydlení, ale i s dalšími 
objekty pro různé aktivity všech věkových kategorií. Samozřejmostí jsou navazující 
intimnější a bezpečnější prostory ve vnitroblocích domů s  lavičkami, dětskými hřišti, 
petanque apod. 
Důraz je kladen na řeku a její kouzlo, jako na významný prostorotvorný prvek města 
s mnoha možnostmi využití. Řeka nabízí kromě příjemných pohledů také prostor ke 
krátkodobé rekreaci, s malými plážemi, půjčovnou loděk, kolečkových bruslí, kol  a 
přívozem na druhý břeh. Nezbytnou součástí tohoto prostoru je promenáda 
s cyklostezkou, lemující pravý břeh řeky od  meandru řeky Ohře až k Ostrovskému 
mostu. Vzhledem k tomu, že v tomto území by měl rozhodně  mít přednost chodec 
před auty, navrhujeme terminál autobusů a parkování do podzemí. Parter se tím 
uvolní a zklidní. Zajímavým architektonickým prvkem může být občasný průhled do 
podzemí formou otevřených zapuštěných atrií či prosklených pochůzích ploch apod. 
Také trať s vlakovou zastávkou bude zakrytá, ale otevřená a viditelná ze strany od 
řeky. Pohyb chodců a přístup k řece je tímto řešením usnadněn.  Důležitá je 
návaznost na historické centrum stávající zástavby , zejména na  ul. Dr. Bechera a 
T.G. Masaryka a jejich plynulé propojení v místě Náměstí Republiky. Různé výšky 
bloků bytových domů respektují měřítko stávající historické městské zástavby a 
nepřesahují maximální výšku danou územním plánem.  
 
2. VARŠAVSKÁ ul. 
 
Na místě dnešního parkoviště a tržiště navrhujeme blokový bytový dům s možností 
využití přízemí pro služby a občanskou vybavenost. Maximální výška domu 
nepřesahuje sousední stávající zástavbu. Autobusová zastávka vyžaduje 
rekonstrukci a úpravu okolního prostranství.  
 
3. HOROVA  ul. - SOLIVÁRNA 
 
Navrhovaný soliterní objekt by měl sloužit jako menší multifunkční kulturní centrum 
pro konání různých  programů, výstav,  hudebních produkcí, divadelních představení, 
promítání filmů. V době konání filmového festivalu může nabídnout další  potřebné 
prostory. 
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V blízkosti řeky navrhujeme menší hotel s kongresovým sálem, namísto stávající 
správy lázeňských parků. Tato, dnes zanedbaná a chátrající lokalita, by se mohla stát 
přitažlivá nejen pro turisty, ale  i pro rezidenty, protože nabízí variabilní kulturní či 
zábavní program, je blízko centra a přímo navazuje na trasu z  lázeňského centra a 
tuto uzavírá. Dochází k propojení s nově navrženým kruhovým objezdem na Náměstí 
Republiky, s promenádou u  řeky a rovněž navazuje na již stávající podchody pod 
kruhovým objezdem mostu 1. Máje, na nábřeží Jana Palacha. Neméně důležité je i 
propojení cyklostezky a spojení pomocí lávky s „Čerťákem“. Samozřejmé je doplnění 
veřejné zeleně a nová kvalitní úprava celého prostranství. 
 
4. NÁRODNÍ  DŮM – DOSTAVBA  
 
Vzhledem k dlouhodobé nečinnosti majitele objektu Národního domu vítáme záměr 
provést nezbytnou rekonstrukci a  na zadním dvoře  necháváme prozatím  prostor 
pro nové tržiště, které by vzniklo nikoliv chaoticky a spontánně, ale na základě 
hodnotného návrhu s jednotnými stánky. Tržiště nahradí stávající tržiště ve 
Varšavské ulici, které se v návrhu ruší. 
 
5. NÁBŘEŽÍ JANA PALACHA, PARKOVIŠT Ě  
 
Vzhledem k našemu předpokladu, že dojde v budoucnu k výraznějšímu propojení 
vnějšího a vnitřního lázeňského území podél říčky Teplé, vidíme tuto lokalitu 
v blízkosti řeky spíše jako kvalitní veřejný prostor,  malé náměstí s parkovou úpravou, 
veřejnou zeleň, promenádu podél řeky apod. než velkokapacitní garáže. Stavbu 
parkovacího domu nedoporučujeme, podle našeho názoru by působil příliš rušivě, 
nicméně stávající parkoviště zachováváme. V rámci celého řešeného území 
navrhujeme jinde dostatek nových parkovacích míst i pod úrovní terénu.   
 
6.  NÁMĚSTÍ  REPUBLIKY, UZEL CHEBSKÝ MOST 
 
Pod nově vzniklou spirálovou křižovatkou vytváříme dostatečně prostorný podchod 
s možností oživení tohoto prostoru umístěním např. malých obchůdků. Z podchodu je 
možné vidět nejen sousední autobusový terminál, ale také částečně trať a nově 
upravené okolí řeky.  Přístup k nové zástavbě, ale i k podzemnímu autobusovému 
terminálu a k vlakové zastávce vede přes veřejné prostranství s  parkovou úpravou, 
venkovními hodinami, fontánkou, lavičkami.  
 
7. NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ 
 
Navrhujeme prostor s novou parkovou úpravu, místo s dostatkem veřejné  zeleně, s 
lavičkami, malou vodní plochou, rychlým občerstvením pro krátkodobou, zejména  
pasivní rekreaci. Předpokládáme, že bude využíváno především zaměstnanci z 
okolních firem a státních institucí. Je splněn požadavek na propojení s ulicí Západní 
a novou zástavbou.  Podzemní parkování je zachováno. 
 
8. ZÁPADNÍ ULICE, BÝVALÝ VÝM ĚNÍK 
 
Doplnění stávající zástavby o bytový dům, který svou hmotou a výškou odpovídá 
okolním domům.  
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 9. DOLNÍ NÁDRAŽÍ  ll., BÝVALÉ DEPO 
 
Tato lokalita je popsána v odst. 1., DOLNÍ NÁDRAŽÍ I. , doplňujeme tedy pouze pro 
bývalé DEPO. Vzhledem k blízkosti řeky a možnosti aktivního odpočinku na 
cyklostezce, lodičkách, inline bruslí aj., navrhujeme budovy využít jako důležité 
zázemí pro tyto sporty, s půjčovnou potřebných věcí a podchodem navrhujeme přímé 
propojení s promenádou a cyklostezkou. 
 
10. UZEL ZÁPADNÍ - ŠUMAVSKÁ 
 
Nová dopravní koncepce znamená zklidnění křižovatky, přemístění silnice, 
ponechání volné zelené plochy pro okolní obyvatele.  
 
11. ZÁPADNÍ ULICE, BÝVALÝ M ĚSTSKÝ STATEK 
 
V této lokalitě navrhujeme malé haly pro prostorově méně náročné sporty, squash, 
ping pong, a také menší administrativní budovy.  
 
12. ZÁPADNÍ ULICE,  AREÁLY ČEZ A RWE 
 
V západní části řešeného území, poblíž parku v meandru řeky Ohře navrhujeme  
luxusní administrativní centrum a ubytovací zařízení s využitím moderních 
technologií pro zvýšení ratingu budov a s přímým napojením na městský park a na 
řeku jako  relaxační  zónu.  Jediné místo, kde by tyto soliterní budovy  mohly převýšit  
o 2-4 podlaží stávající nejvyšší budovy v Tuhnicích. Budovy stojí mimo záplavovou 
zónu, v záplavovém území je park. Tyto objekty upoutají pozornost svým 
architektonickým ztvárněním a jako jisté dominanty povedou i  k lepší orientaci v 
území.  
 
13. ZÁPADNÍ ULICE,  STARÁ VODÁRNA 
 
Do tohoto místa přemísťujeme administrativní Správu lázeňských parků, garáže, 
v záplavovém území doplnění parku, prodloužení cyklostezky, bruslařskou dráhu. 
 
Lokality 11. + 12.+ 13. spolu funkčně a prostorově velmi úzce souvisejí  
 
14.  RYBÁŘE,  UZEL MEZI  PRŮTAHEM  A  SOKOLOVSKOU UL. 
 
Navrhujeme přesunutí prodejny nábytku k prodejně Lidl a vytvoření parku jako 
nástupního místa do rekreační zóny kolem řeky . 
V okolí kostela Sv. Urbana nabízíme námět k diskuzi: podle možnosti navrhujeme 
doplnění uliční čáry v ulici Sokolovská a zahuštění zástavby drobnými objekty, 
rodinnými domy  apod. 
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15.  RYBÁŘE, DOLNÍ KAMENNÁ,  BÝV. ZIMNÍ STADION 
 
V této již zavedené, dobře dostupné obchodní  lokalitě s dostatkem parkovacích míst 
navrhujeme Obchodní centrum s maximálně dvěma nadzemními podlažími, které 
odpovídá maximální výšce přilehlého objektu. Je tím i podpořeno spontánně vzniklé 
zónování. 
 
16.  RYBÁŘE,  BÝVALÝ PIVOVAR 
 
Ve staré pivovarní hale navrhujeme výstavní sály a místa pro koncerty  a setkávání,  
ale jiného charakteru  než u Solivárny, Ve zbytku areálu luxusní loftové byty s 
výhledem na město a řeku, parter se službami a obchodem. Nové objekty mají 
podzemní garáže, propojení pomocí terasovitého parku a podchodu pod průtahem s 
rekreační zónou a cyklostezkou kolem řeky. 
 
17. RYBÁŘE, ŠMERALOVA UL., ŠKOLA 
 
Areál je propojen s parkem u pivovaru, navrhujeme revitalizaci parku, hřiště na 
streetball, voleyball a hřiště pro malé děti. Parkoviště zůstává zachováno. 
 
18. RYBÁŘE, DOLNÍ KAMENNÁ, ŠMERALOVA 
 
V prostoru levého břehu v blízkosti škol a na místě bývalé Hypernovy a okolí, 
navrhujeme umělecké a zábavní centrum s dílnami a ateliery, s možností vyzkoušení 
tradičních řemesel a podobných aktivit. Předpokládáme využívání tohoto centra 
nejen blízkými školami, ale i ostatními zájemci.  
Oba břehy řeky Ohře  v okolí ulice Dolní Kamenná a nově navrhovanou zástavbou 
na místě Dolního nádraží propojujeme přívozem, prodloužením lávky nad průtahem, 
a další novou lávkou. Tím dojde k žádoucímu napojení i na vlakovou zastávku 
 
19. RYBÁŘE, UZEL CHEBSKÝ MOST, PRŮTAH – viz dopravní koncept 
 
20 . HORNÍ  NÁDRAŽÍ  A  JEHO  P ŘEDPROSTOR 
 
Souhlasíme s konceptem a návrhem,  který je již vytvořen 
 
21. POBŘEŽNÍ ULICE 
 
Poblíž Pobřežní ulice, v blízkosti čerpací stanice a v místě odstavného parkoviště 
autobusů umisťujeme parkovací dům. Výhodou tohoto umístění je dobré dopravní 
napojení, krátké docházkové vzdálenosti. 
 
22. BŘEHY ŘEKY OHŘE  
 
Upravujeme zejména pravý břeh Ohře, kde navrhujeme několik nových funkcí, 
průběžnou cyklostezku, promenádu s živým obchodním parterem a kavárnami,  
přístup k řece, přívoz, místa k rekreaci. Dále několik nových  propojení obou břehů, 
Tuhnicích, novou lávku a prodloužení stávající, zvýšení kapacity Chebského mostu, 
3m  široké chodníky, úpravu Ostrovského  mostu. 
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NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
Koncepce dopravy v řešeném území vychází z myšlenky maximálně využít 
stávajícího stavu komunikací a prostorových možností a s přiměřenou investicí 
provést jejich harmonizaci vedoucí k jejich vyšší kapacitě a zvýšení plynulosti 
dopravy. Navrženými úpravami se tak zvýší propustnost křižovatek  i pro budoucí 
potřeby řešeného území. 
Zároveň je v návrhu kladen důraz na zklidnění centrální části území a vyřešení 
bezkolizního propojení cílů pěší dopravy. 
Předkládaná koncepce dopravy vychází z centrálního a klíčového dopravního uzlu, 
kterým je křižovatka Chebského mostu se Západní a Horovou ulicí. Po zvážení všech 
kombinací dvouúrovňového řešení navrhujeme řešit dopravu pouze na stávající 
výškové úrovni Chebského mostu plnohodnotnou křižovatkou s odbočením do všech 
požadovaných směrů a pěší doprava je vedená mimoúrovňově spodem, nikoliv jen 
podchody, ale otevřeným bohatě řešeným prostorem. Kromě výrazné úspory v nižší 
podchodné výšce pro pěší je eliminován problém, kdy by nebylo možné při jiném 
dvouúrovňovém řešení odbočení z Chebského mostu do některých směrů, což 
považujeme za zásadní problém.  
 
Křižovatka Chebský most 
 

• okružní dvoupruhová spirálová křižovatka s bezkolizním odbočením do všech 
směrů, se dvěma mostními poli přes železnici a otevřeným středovým 
prostorem 

• odlehčení Západní ulici dopravním koridorem podél železnice  
• obnovení historického propojení do ulice Bělehradská (tzn. další snížení 

zátěže na Západní ulici) 
• oddálení dopravy od stávající zástavby na náměstí Republiky a vytvoření 

prostoru pro pěší zónu 
• výhledová možnost přestavby Chebského mostu na třípruhový 

 
Přestavbou z křižovatky se SSZ (světelně signalizační zařízení) na spirálovou 
okružní křižovatku dojde ke snížení kapacity této křižovatky. Přesto by i snížená 
kapacita měla být dostačující (pro předběžný výpočet byly použity hodnoty 
společnosti EDIP - dopravní průzkum, hodnoty intenzit byly upraveny s přihlédnutím 
ke sčítání dopravy 2010). Navýšení kapacity lze do budoucna docílit  rekonstrukcí 
Chebského mostu (přidání jízdního pruhu) a osazením SSZ - toto řešení je v 
zahraničí běžné i u menších okružních křižovatek. Další větví je napojena nové 
komunikace souběžně s železnicí a rovněž ulice Bělehradská (množství dopravy 
projíždějící křižovatkou se tímto napojením přitom nezvýší). 
 
Křižovatka u mostu 1. máje 
 

• okružní dvoupruhová spirálová křižovatka s bezkolizním odbočením  
• s dvoupruhovými vjezdy  
• s minimálním nárokem na investici 

 
Tato křižovatka je nyní na hranici své kapacity ve špičkových hodinách, kdy dochází 
ke kongescím. Přestavbou na spirálovou křižovatku lze docílit okamžitého navýšení 
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kapacity cca o 20-30%. Navržené řešení lze aplikovat s minimálními nároky na 
stavební úpravy a tím i na finance. Další zvýšení kapacity lze docílit přidáním SSZ. 
 
Ulice Horova 
 

• vysoké intenzity dopravy 
• mimoúrovňové připojení terminálu tržnice, prioritní odbočení MHD 

 
Ulice Horova je z dopravního hlediska jednou z nejzatíženějších komunikací ve 
městě, na kterou je přímo napojen přestupní uzel Tržnice. Cílem návrhu je zejména 
preference odbočení autobusů MHD. Výškové vedení ulice vybízí k řešení křižovatky 
jako mimoúrovňové se dvěma průběžnými jízdními pruhy v dolní úrovni a stykovou 
křižovatkou v horní úrovni. Křižovatka může být na základě výpočtu osazena SSZ. 
 
Ulice Západní a nová místní komunikace v koridoru ž eleznice 
 

• rovnoměrné rozdělení dopravy mezi 2 ulice 
• ulice Západní - zklidnění dopravy, zeleň v prostoru ulice, bulvár pro pěší 
 

Ulice Západní je důležitou městskou spojnicí směru V-Z s velkou intenzitou  provozu 
v těsné blízkosti centra a současně s velkým množstvím chodců v území. Novou 
zástavbou v prostoru Dolního nádraží se počty automobilů i pěších ještě navýší. V 
současnosti na ulici převažuje funkce dopravní, cílem návrhu je tuto funkci potlačit a 
zdůraznit funkci pobytovou. Odvedení části dopravy zajistí nová místní komunikace 
podél železnice, která bude rovněž sloužit jako výhradní obslužná komunikace pro 
toto území, zejména pro podzemní garáže a zčásti zastřešené meziměstské 
autobusové nádraží. V ulici Západní je navržen středový dělící zelený pás šířky 3,5m 
s výsadbou stromů. V tomto pásu budou provedeny odbočovací a připojovací pruhy 
pro podpoření plynulosti dopravy. Podél Západní budou zbudovány parkovací zálivy. 
Pro zklidnění dopravy navrhujeme další prvky, např. šikany. 
 
Mimoúrov ňové k řížení železnice, okružní k řižovatka Šumavská 
 

• bezkolizní křížení železnice, podpoření dopravní funkce 
• reflektování plánovaného zvýšení provozu na trati KV – Mariánské Lázně 
 

Úrovňový železniční přejezd v Tuhnicích je jedinou spojnicí V-Z na pravém břehu 
Ohře a bývá denně zdrojem kongescí. Navíc se očekává navýšení železniční 
dopravy příměstskými vlaky zapojenými do sítě MHD. Jediným možným řešením 
situace je železniční podjezd. Ten bude napojen na novou okružní křižovatku dále 
napojující ulici Šumavskou, Západní a novou komunikaci podél železnice. 
 
Okružní k řižovatka ulic Plynárenská - Západní 
 

• nové napojení železničního podjezdu 
• vysoké intenzity provozu 

 
Intenzita dopravy se již dnes blíží kapacitě křižovatky. Novým železničním podjezdem 
bude podpořen plynulý příjezd vozidel ke křižovatce, což částečně zvýší průjezdnost 
a sníží čekací doby. Navýšení kapacity se dá docílit spirálovým uspořádáním 
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křižovatky jako u mostu 1.máje s podporou dopravního směru Plynárenská - 
železniční podjezd.   
 
Silnice I/6 - pr ůtah 
 

• stěžejní komunikace 
 
Silnice I/6 má v systému komunikací Karlových Varů nepostradatelnou funkci a 
jakékoli omezení její funkce (úrovňové křížení se SSZ, atd.) by znamenalo "přelití" 
dopravy do jiných částí města. Cílem by mělo být zlepšování parametrů komunikace, 
např. delší připojovací pruhy, "narovnání" komunikace pod železničním mostem 
(nehodové místo), zajištění rozhledů v obloucích malých poloměrů, bezpečnostní 
prvky, atd. Navrhujeme prodloužit připojovací pruh při ulici Šmeralova. 
 
Parkovací garáže p ři čerpací stanici OMV 
 

• dobré dopravní napojení 
• blízkost centra, dobrý přístup 
• málo atraktivní území 

 
Při čerpací stanici OMV u průtahu I/6 je navržen parkovací dům pro cca 280 
automobilů. Výhodou tohoto umístění je velice dobré napojení na dopravní síť a malé 
docházkové vzdálenosti. Přístup do centra je z horního patra parkoviště přes lávku 
na Ostrovský most. Docházková vzdálenost do centra (Hlavní pošta) je 650m, tj. 
9min. chůze. Lokalita je z důvodu blízkosti průtahu málo atraktivní pro bydlení, 
administrativu, služby, atd., což také podporuje oprávněnost investice v tomto území. 
Přízemí parkovacího domu bude rovněž sloužit pro odstavná stání cca 20 autobusů. 
 
 
 
 
 
Návrh optimalizace umíst ění uzlů veřejné dopravy 
 

• přestupní terminál pro MHD navrhujeme ponechat u Tržnice, se zvýšením 
počtu nástupišť na 9 a počtu parkovacích stání o 54 , s trasami v hvězdicovém 
uspořádání 

• návrh počtu zastávek meziměstské dopravy ze studie EDIP považujeme za 
nutné po projednání se zástupcem Autobusů K.Vary a.s. navýšit  

• autobusové nádraží je umístěno souběžně se Západní ulicí v dolní úrovni 
v otevřeném vnitrobloku, částečně zastřešené, s počtem nástupišť 16 a 
zázemím v přilehlé budově (odbavovací hala, sociální zařízení, prostor pro 
řidiče atd.), s návazností na dolní nádraží, pěší bezkolizní propojení k tržnici 
350m, parkování, stání taxi, zastávka MHD 

• terminál MHD u Tržnice zahrnuje 9 nástupišť pro dálkové spoje a zájezdové 
autobusy 

• zrušit zdvojené zastavování na obou terminálech 
• pro autobusy s prodlevou příjezd-odjezd delší než 45 min. je vyhrazeno 20 

stání ve vzdálenosti 600m na levém břehu za ČSPH OMV  
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• dolní vlakové nádraží bude přeloženo blíže k řece, společné odbavení a 
zázemí s autobusovým nádražím 

• Příměstská železniční doprava jako důležité doplnění veřejné dopravy, 
se čtyřmi novými zastávkami, viz schema 

 
Návrh p ěších tras 
 

• v návrhu je zohledněno dominantní postavení pěších účastníků dopravy v 
řešeném území 

• prodloužení pěší zóny TGM kolem nároží budovy muzea Jana Bechera 
• bezkolizní propojení s lokalitou Dolní nádraží 
• řešení prostoru pod křižovatkou Chebský most – otevřený prostor, terasy, 

zeleň, schody, rampy, vodní prvky 
• výrazné posílení městské funkce Chebského mostu, rozšíření chodníku, 

oddělení pěších od dopravy parapetní zídkou, městské osvětlení, přenosná 
zeleň 

• zklidnění Západní ulice a propojení na promenádu s terasou nad tratí 
s návazností na parter u řeky 

• prodloužení promenády podél Teplé do prostoru Solivárny a propojení novým 
podchodem pod tratí  k Ohři a mostkem podél trati na Čertův ostrov  

• posílení pěší trasy přes Ostrovský most, rozšíření chodníků na úkor vozovky, 
propojení výtahem se stezkou na levém břehu (variantně parkovací dům – 
pěšky k tržnici 400m) 

• výhledové propojení z Ostrovského mostu na Horní nádraží schodištěm event. 
krytým eskalátorem   

• nová pěší lávka přes Ohři na úroveň promenády u Západní ulice 
• propojení pro pěší a cyklisty lávkou z meandru k Varyádě 

 
Návrh cyklotras 
 

• propojení úseků cyklostezky na pravém břehu Ohře  
• cyklostezka s lávkou přes podjezd pod tratí v Tuhnicích 
• propojení meandru Ohře s cyklostezkou u Varyády lávkou 
• rozšíření tras pro kolečkové brusle na meandru Ohře 

 
Parkování, umíst ění zařízení pro dopravu v klidu 
 

• parkovací a odstavná stání jsou řešena vždy dostatečně pro potřeby 
jednotlivých lokalit na vlastních pozemcích v kombinaci parkovišť a garáží 

• v návrhu jsou také to posíleny počty parkovacích míst v prostoru náměstí Dr. 
Milady Horákové (122 PS) a  ve Varšavské ulici (54 PS) 

• nová parkovací stání v garážích Varšavská, u Solivárny  
• jako varianta parkovací dům nad stáním pro bus vedle Ostrovského mostu, 

s možností zelené fasády (278 PS + 20 BUS) 
• doporučení revidovat systém parkování na Čertově ostrově, zvětšit počet stání 

na parkovacích automatech ve dne a zvážit snížení sazby 
• vyhrazená stání pro taxi na terminálu MHD a autobusovém i vlakovém nádraží 


