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1
1.1

ÚVOD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADÁNÍ A PRŮBĚHU PRACÍ

Rada města Karlových Varů rozhodla dne 25.1.1994 pořídit územní plán sídelního útvaru.
Odbor hlavního architekta Úřadu města Karlovy Vary zadal na základě výběrového řízení zpracování
územního plánu sídelního útvaru Karlovy Vary Institutu regionálního a územního plánování s.r.o. Karlovy
Vary.
Do prosince 1994 byly zpracovány doplňky průzkumů a rozborů. Návrh zadání územního plánu byl
zastupitelstvem města Karlových Varů schválen 14. března 1995.
Koncept územního plánu byl dokončen v červnu 1995. Byl zpracován ve variantách A a B. Veřejné
projednávání konceptu bylo zahájeno 11.9.1995. Koncept územního plánu byl projednán na zasedání
rady města dne 9.1., 28.2, a 7.5. 1996.
Souborné stanovisko pro zpracování návrhu územního plánu města K.Var bylo projednáno a schváleno
Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 3.6.1996.
Návrh územního plánu, který vyšel z varianty A konceptu, byl dokončen v únoru 1997. Veřejné
projednávání bylo zahájeno 10.4.1997. Dne 22.9. 1997 byl návrh územního plánu projednán na
zasedání rady města.
Návrh územního plánu byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 14. října 1997.

1.2

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Hlavním důvodem pro pořízení nového územního plánu byla skutečnost, že město nedisponovalo
závaznou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru, která by odpovídala v plném rozsahu
novelizovanému stavebnímu zákonu a pokrývala jeho území v hranicích k roku 1994.
Otázkou využitelnosti dříve zpracované ÚPD a ÚPP se zabýval samostatný elaborát z r. 1994, který byl
zpracován v souvislosti s přípravami na zadání nového územního plánu. Ze závěrů tohoto vyhodnocení
vyplývá, že ÚPD a ÚPP zpracované do roku 1989 nelze v plném rozsahu použít, neboť jak výchozí
podmínky při jejich zadání, tak použitá metodika, byly natolik rozdílné, že tyto dokumenty neodpovídají
současným potřebám.
V letech 1990 - 93 došlo k procesu desintegrace, ve kterém se podstatně zmenšila rozloha města
oddělením některých jeho částí a vytvořením nových samostatných obcí Březové, Hor, Jenišova, Mírové,
Otovic, Dalovic (s Všeborovicemi a Vysokou) a Andělské Hory.
Významným důvodem pro zpracování nového územního plánu byla i skutečnost, že v říjnu 1994 rozhodlo
Ministerstvo hospodářství ČR o definitivním odpisu zásob hnědého uhlí v Čankovské pánvi. Tím byla
ukončena i stavební uzávěra, která bránila využití severních oblastí města pro výstavbu a bylo nutno
zpracovat koncepci jejich budoucího rozvoje.

1.3

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Územní plán řeší území, které od 1.1.1994 tvoří správní obvod města Karlovy Vary, tj. katastrální území
Karlovy Vary, Tuhnice, Dvory, Rybáře, Bohatice, Drahovice, Olšová Vrata, Cihelny, Doubí, Tašovice,
Počerny, Stará Role, Rosnice, Sedlec a Čankov. Řešené území má rozlohu 5 908 ha a k 31.12.
1995 v něm žilo dle údajů OSS v Karlových Varech 55 298 obyvatel.

2

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

2.1

CELKOVÁ METODICKÁ KONCEPCE

Metodika zpracování územního plánu vychází ze stávající legislativy, která poskytuje větší volnost při
zpracování ÚPD. Při zpracování ÚPN města Karlových Varů byla uplatněna metodika, kterou vyvinul
kolektiv zpracovatelů IRÚP v letech 1990 - 1992 a dále ji přizpůsobil současným potřebám. Tato
metodika využila poznatků ze západoevropských zemí, zejména z Německa.
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Územní plán je základním nástrojem při regulaci využívání území. Řešené území je členěno na
polyfunkční území a monofunkční plochy. Ty lze využít pro umisťování staveb a zařízení pouze v souladu
s ustanoveními Vyhlášky o závazných částech územního plánu. Takové pojetí územního plánu umožňuje
flexibilní využití území a ploch pro konkrétní investiční záměry jednotlivých investorů. Na jedné straně
umožňuje přijatelné a žádoucí smíšení funkcí, jež se vzájemně doplňují a na druhé straně chrání
jednotlivé funkce - zejména lázeňství a bydlení před negativními vlivy.
V grafické části územního plánu jsou jednotlivá funkční území a plochy vyznačeny (až na výjimky), pokud
mají plošný rozsah větší než 5000 m 2. Významná zařízení menšího rozsahu jsou vyznačena grafickou
značkou.
Významnou součástí UPN je regulace prostorového uspořádání území. Vyhláška o závazných částech
územního plánu stanoví mezní hodnoty limitů prostorového uspořádání pro jednotlivá polyfunkční území.
Kromě funkčního členění území a ploch vymezuje územní plán území stabilizované, přestavbové,
rozvojové a území zvýšených nároků na výstavbu. Podle tohoto členění bude pořizovatel podrobnější
ÚPP a ÚPD řídit další územní přípravu, resp. územní a stavební řízení.
Územní plán stanoví 1. etapu realizace do roku 2005.
V souladu s příslušnou vyhláškou obsahuje územní plán grafickou a textovou část a Vyhlášku
o závazných částech územního plánu.

2.2

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Územní plán byl zpracován s využitím počítačových technologií. Použity byly obecné grafické programy
AUTOCAD a MICROSTATION, programy pro zpracování geografického informačního systému ARCCAD
a ARCVIEW a textové, tabulkové a databázové programy AMIPRO, MSWORKS a QUATTRO PRO.
Podkladem pro počítačové zpracování ÚPN byla digitalizovaná mapa evidence nemovitostí s databází
katastrálního úřadu.
Využití počítačových technologií přineslo efekt již ve fázi zpracování územního plánu, neboť umožnilo
dosáhnout celkovou vyšší přesnost a kvalitu. Následný dlouhodobý efekt vyplývá z možnosti daleko
snadnějšího zpracovávání doplňků a změn a z možnosti provádět periodickou aktualizaci. Pro realizaci
těchto efektů postačí využití obecných grafických a textových programů, které jsou schopny zajistit
všechny náležitosti vyžadované legislativou - to znamená i klasické zpracování grafické a textové části
územního plánu.
Pro zpracování územního plánu byly použity i další programy, které umožňují využít územní plán jako
součást geografického informačního systému založeného na platformě ARC/INFO. Zde se jedná o
řádově vyšší úroveň využití výpočetní techniky. Územní plán je vedle klasického zpracování předán
objednateli také na magnetických médiích. Ve vybavené počítačové síti umožní GIS využít celou
grafickou i datovou základnu územního plánu nejen k prostému nahlížení, ale i k návazným analytickým
pracem.

2.3

GRAFICKÁ ČÁST

Grafické výstupy územního plánu mají dvě podoby. V prvé řadě jsou to klasické grafické přílohy - fyzické
výkresy, za druhé pak soubory GIS, zobrazitelné na počítači.
Grafické výstupy jsou zpracovány v GIS programu ARCCAD. Konečná podoba je zpracována programem
ARCVIEW 2. Polohopisným a datovým základem výstupů je digitalizovaná vektorová mapa evidence
nemovitostí s napojeným registrem evidence nemovitostí ve stavu roku 1994, lokalizovaná
v zeměpisných souřadnicích souřadného systému S - JTSK s převrácením do 3. kvadrantu (záporné
hodnoty).
Jednotlivým klasickým grafickým přílohám odpovídají "projekty" (apr) zobrazitelné v ARCVIEW 2.
Projekty jsou sestaveny z celé řady informačních vrstev (grafická vrstva propojená s databází údajů)
a jsou zobrazitelné ve vizuální úpravě shodné s klasickou přílohou.
Klasické grafické přílohy jsou pořízeny vytištěním "projektů" tiskárnou CANON BJC 800.
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2.4

TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

Také textové výstupy územního plánu mají dvě podoby. V prvé řadě jsou to klasické textové přílohy zprávy, za druhé pak textové, tabulkové a databázové soubory, zobrazitelné na počítači.
Textová část je zpracována s využitím textového editoru AMIPRO. Tento program zajišťuje na vysoké
úrovni typografii celého dokumentu, integraci tabulek a rastrových obrázků. Tabulková část, která je
založena na systému databází, byla zpracována s využitím programu MSWORKS a QUATTRO PRO.

3

VÝCHOZÍ SITUACE PŘI ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

3.1

LEGISLATIVNÍ SITUACE

Územně plánovací dokumentace se zpracovává v ČR podle zákona o územním plánování a stavebním
řádu č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 103/1990 a ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a dále pak podle
vyhlášky č. 84/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 377/1992 o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci.
Připravovaná novela stavebního zákona má za cíl jeho zjednodušení jakož i zjednodušení procesu
územního plánování a aplikace stavebního řádu. V duchu této novely používáme pro označení
zpracovávaného dokumentu názvu "Územní plán města Karlovy Vary".
V případě Karlových Varů, kde bylo rozhodnuto, že ÚPN bude zpracován v digitální podobě, vyvstává
další problém, neboť vzhledem k tomu, že použití počítačových technologií v oblasti tvorby a používání
územně plánovací dokumentace v geografickém informačním systému je dosud v počátcích, nenachází
svůj odraz v dnes platné legislativě. Dochází tak ke konfliktu mezi vlastní filosofií a možnostmi GIS na
straně jedné a požadavky vyhlášky na klasické zpracování územního plánu - výkresy a textové přílohy na straně druhé. To bohužel výrazně snižuje dosažitelnou efektivnost využití počítačových technologií ve
fázi zpracování, neboť vyžaduje mnohde zpracování dvojí, jednou pro GIS a podruhé v klasické formě.
I při této disproporci je však využití GIS z dlouhodobého hlediska celkově vysoce efektivní.
Územní plán města je základní ÚPD, nemůže však zůstat dokumentací jedinou. Ministerstvo
hospodářství již zadalo zpracování Územního plánu velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské
aglomerace. Vedle toho by úřad města měl ve větším rozsahu zadávat zpracování podrobnějších ÚPP
a ÚPD, t.j. urbanistických studií a regulačních plánů, aby koncepční záměry obsažené v UPN města byly
rozpracovány do potřebného detailu pro územní a stavební řízení.

3.2

DOSAVADNÍ VÝVOJ MĚSTA A CHARAKTERISTIKA DOSAŽENÉHO STUPNĚ ROZVOJE

Karlovy Vary jsou největším a po Teplicích nejstarším lázeňským místem v ČR. Jsou lázeňským místem
světového významu, které zároveň plní funkci střediska cestovního ruchu a kulturního a společenského
střediska mezinárodního a celostátního významu. Jsou jádrovým městem Karlovarsko-sokolovské sídelní
regionální aglomerace, správním centrem okresu a sídlem tradičního karlovarského průmyslu.
Dnešní stav je výsledkem mnohasetletého vývoje. Archeologické nálezy dokládají osídlení karlovarska
již v době kamenné. V 5. a 6. století se v údolí Ohře usídlili Slované. Středisky osídlení té doby byla
hradiště v Tašovicích a Sedlci.
Základ sídelní struktury vznikl v 10. -12. století a v době velké německé kolonizace ve 13. a 14. století.
Počet obyvatel německé národnosti se postupně zvyšoval a před odsunem Němců po druhé světové
válce činil jejich podíl již zhruba 90%. Po odsunu Němců bylo řešené území dosídleno českým
a slovenským obyvatelstvem. Dosud však nebylo dosaženo počtu předválečného obyvatelstva, kdy
v řešeném území žilo cca 64.000 obyvatel.
Karlovy Vary se od svého založení ve 14. století až do začátku 20. století plošně příliš nerozšiřovaly.
Teprve roku 1920 byly ke Karlovým Varům připojeny Tuhnice, roku 1931 Bohatice a Březová, roku 1939
Drahovice, Dvory, Olšová Vrata včetně Hůrek a dále Rybáře. Poslední fáze integrace skončila v roce
1976, kdy se staly součástí města do té doby samostatné obce Doubí s Tašovicemi a Cihelnami,
Jenišov s Horami a Podhořím, Mírová, Stará Role s Počernami a Rosnicí, Sedlec s Čankovem, Dalovice
se Všeborovicemi a Vysokou, Otovice a Andělská Hora.
Po listopadu 1989, konkrétně od roku 1990 nastal opačný proces, tj. osamostatňování některých území.
Tak byly obnoveny samostatné obce Mírová, Jenišov, Otovice, Dalovice (s Všeborovicemi a Vysokou),
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Andělská Hora a Březová. Od 1. ledna 1994 se osamostatnila i obec Hory. Z hlediska urbanistického
rozvoje nelze dezintegrační proces hodnotit kladně a to jak z důvodu oprávněných pochyb o životaschopnosti obcí s několika sty obyvateli, tak z důvodů úzkých vazeb a propojení zástavby jako
v přípa- dě Dalovic a Otovic. Potencionální negativní vlivy, které mohou v důsledku desintegrace působit
je nutno překonávat koordinovanou činností v oblasti územního plánování i v dalších sférách.
Zástavby vlastních Karlových Varů, Tuhnic, Dvorů, Rybář, Staré Role, Bohatic a Drahovic tvoří souvislé
zastavěné území. Prostorově oddělené jsou sídelní lokality Doubí, Cihelny, Tašovice, Počerny, Rosnice,
Čankov a Olšová Vrata.
Vývoj vlastního města Karlových Varů byl ovlivňován v průběhu staletí četnými požáry a povodněmi, ale
i válečnými událostmi. Díky lázeňské funkci však byly Karlovy Vary vždy relativně rychle obnoveny. Dá se
říci, že punc světovosti získaly Karlovy Vary již v období vrcholného baroka. Byly vyhledávaným
společenským střediskem aristokracie Rakouska, Německa, Polska i Ruska. Mezi proslulé hosty té doby
patřil i car Petr Veliký a císařovna Marie Terezie. Karlovy Vary si vytvářely obraz idylického města
pohody, odpočinku a bezstarostného života. U jejich pramenů se scházela šlechta, umělci, filozofové
a vědci. V době největšího rozmachu města v 19. století jsme zde mohli potkat knížete Metternicha,
kancléře Bismarcka, J. W. Goetha, F. Schillera, A. Mickiewicze, F. Chopina, K. M. Webera,
R. Schumanna, R. Wagnera, N. Paganiniho, J. Dobrovského, J. Jungmanna, F.L. Čelakovského, J.K.
Tyla, J. Kollára, J. Nerudu, A. Dvořáka, J.E. Purkyně, H. Schliemanna, I.S. Turgeněva, P.I. Čajkovského
i K. Marxe.
Prudký nárůst počtu návštěvníků a jejich mezinárodní složení po napojení města na železniční síť v 70.
letech 19. století si vyžádal výstavbu mnoha veřejných budov zejména lázeňských - kolonád, balneoterapeutických a ubytovacích zařízení, církevních staveb - kostela pravoslavného, anglikánského,
evangelického, synagogy, kulturních - divadla, víceúčelových sálů - v GH Pupp, v Lázních III, v hotelu
Národní dům i sportovních zařízení - dostihového závodiště, golfového hřiště. Byl založen Karlovarský
symfonický orchestr, který ve městě působí dodnes a je nejstarším symfonickým orchestrem v Čechách.
V roce 1911 zaznamenala statistika do té doby nejvyšší počet - 70.935 lázeňských hostů. Tento počet
byl znovu dosažen až po šedesáti letech v r. 1971. Období největšího rozkvětu Karlových Varů bylo
přerušeno 1. světovou válkou.
Po 1. světové válce trvalo několik let než se začala opět zvyšovat návštěvnost města. Krizové období
na počátku 30. let pak opět způsobilo stagnaci a následný vývoj spějící k 2. světové válce městu rovněž
neprospěl.
V meziválečném období bylo z významnějších počinů pro potřeby rozvoje města vybudováno letiště
a nové golfové hřiště v Olšových Vratech, nová plnírna minerálních vod, Lázně VI, obchodní akademie
a střední škola keramická. V Březové byla postavena přehrada na Teplé pro ochranu města před velkými
vodami.
Za 2. světové války bylo město přeměněno v lazaret a bylo rovněž částečně postiženo bombardováním.
Přitom bylo mimo jiné zničeno i horní nádraží, které bylo jen provizorně obnoveno a dodnes čeká na výstavbu definitivní budovy, jež by odpovídala potřebám lázeňského místa.
Poválečný odsun převážné většiny německého obyvatelstva znamenal další výrazný zásah do vývoje
města. Mnohé lázeňské budovy byly využity pro bydlení místních obyvatel nebo umístění různých úřadů.
Po r. 1948 bylo lázeňství znárodněno a postupně byla vytvářena monopolní lázeňská organizace
Československé státní lázně. Pro obnovu lázeňství sehrál důležitou úlohu statut lázeňského místa
Karlových Varů, který vláda republiky schválila v r. 1956. Tímto dokumentem bylo vymezeno vnitřní
lázeňské území a stanoveny zásady pro ochranu přírodních léčivých zdrojů a lázeňského prostředí. Od té
doby probíhá i proces navracení budov ve VLÚ svému původnímu lázeňskému účelu, který vlastně není
dokončen dodnes (např. budova Lázní IV).
Snaha o obnovu lázeňství však byla stále více orientována na kvantitativní ukazatele. Rostl počet
lázeňských lůžek i počet návštěvníků. Standard lázeňských zařízení však zaostával. Nedostatečná
údržba objektů vedla k velkému počtu demolic a k chátrání dochovaného stavebního fondu. Větší
stavební počiny jako výstavba Vřídelní kolonády a areálu Thermal byly poplatné době svého vzniku v 60.
letech, kdy panoval názor, že by většina staré zástavby měla být nahrazena novou moderní
architekturou. Tento trend byl naštěstí shledán jako nevhodný pro historické prostředí lázeňského centra
a v 80. letech byla nastoupena cesta jeho regenerace, která posléze byla podpořena vyhlášením
památkové zóny, zahrnující celé VLÚ a OSÚ města.
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Přínosem pro Karlovy Vary jsou mezinárodní filmové festivaly, které podporují známost Karlových Var ve
světě. Letošní 32.ročník opět získal statut festivalu kategorie A. Kromě MFF se v Karlových Varech konají
další festivaly, hudební soutěže, kongresy apod.
Po roce 1989 dochází v Karlových Varech stejně jako v celé republice k transformaci politického,
hospodářského a společenského života. Byla provedena téměř stoprocentní privatizace lázeňství,
zařízení cestovního ruchu, obchodu, služeb i průmyslu. Nedokončena je privatizace zemědělství,
zejména zemědělského půdního fondu. Změny vlastnických vztahů a organizačních struktur vedly
ke snížení počtu lázeňských hostů. Otevření hranic však naopak vyvolalo mnohonásobné zvýšení počtu
denních návštěvníků, zejména z Německa. To přináší značné problémy v silniční dopravě a hlavně
v oblasti parkování.
Pro zlepšení stavu ovzduší lázeňského místa mělo velký význam dokončení horkovodního přivaděče
tepla z Vřesové, které umožnilo zrušit mazutovou kotelnu ve Staré Roli a přeměnit teplárnu v Bohaticích
na špičkový zdroj tepla, ve kterém je pevné palivo nahrazeno plynem.
Z hospodářského hlediska byl rozvoj Karlových Varů od počátku založen na využívání přírodních léčivých
zdrojů - termálních pramenů. Staletý vývoj města je charakterizován trvalým, byť občas přerušovaným,
rozvojem lázeňské funkce, ke které byly postupně přičleňovány funkce další. S rozvojem lázeňství
vzkvétala i různá řemesla.Proslulé byly výrobky karlovarských cínařů, jehlařů a puškařů. Počátkem 19.
století je cínařství postupně nahrazováno rozvíjející se výrobou porcelánu na karlovarsku. Do té doby
spadá i počátek výroby žaludečního likéru - becherovky, byla postavena plnírna minerálních vod a solivárna. Koncem století začala výroba křišťálu v Moserově sklárně ve Dvorech. Tyto výrobní obory jsou
dnes označovány jako tradiční karlovarský průmysl, který vhodně doplňuje hlavní městotvorné funkce lázeňství a cestovní ruch.
Významným hospodářským odvětvím na území města je stavebnictví, soustředěné před listopadem do
několika monopolních podniků, které se v průběhu privatizace rozčlenily na menší jednotky.
Poměrně příznivá skladba pracovních příležitostí v Karlových Varech, kde již před r. 1989 dominoval
terciární sektor, umožnila provést přechod státního vlastnictví na soukromé, bez větších otřesů.
Soukromý sektor dokázal vstřebat uvolněné pracovní síly a míra nezaměstnanosti v celém okrese
většinou nepřesahuje 1% práce schopného obyvatelstva.

3.3

POSTAVENÍ MĚSTA V REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH VZTAZÍCH

Karlovy Vary jsou největším a nejvýznamnějším jádrovým městem Karlovarsko-sokolovské sídelní
regionální aglomerace. Podle SLDB v roce 1991 žilo v aglomeraci 301.998 obyvatel, z toho 122.466
v okrese Karlovy Vary a 92.621 v okrese Sokolov. Území aglomerace má celkovou rozlohu 2 382 km2.
Přes poměrně malou rozlohu je aglomerace výrazně vnitřně diferencována a to jak z hlediska
hospodářského, tak z hlediska využití území. Zatímco v okresech Karlovy Vary dominuje lázeňství a další
složky terciární sféry, v okrese Sokolov jsou prioritní těžba hnědého uhlí, energetika, chemie a další
průmyslová odvětví. Vztahy v aglomeraci se proto vyznačují střety mezi zájmy rozvoje lázeňství, těžby
a energetiky.
Podkrušnohorské pánve podél řeky Ohře se vyznačují koncentrací výrobních a sídelních aktivit
i technické infrastruktury a hlavních dopravních tahů. Okrajové horské polohy v Krušných horách
a Slavkovském lese jsou poměrně řídce osídleny a mají především rekreační funkci.
V Karlových Varech žije téměř čtvrtina všeho obyvatelstva aglomerace a město se vyznačuje
nejkomplexnější sociální infrastrukturou z jádrových měst aglomerace.
V roce 1987 byl schválen ÚPN VÚC pro aglomeraci v rozsahu okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.
V roce 1994 byla aktualizována chebská část tohoto územního plánu a v roce 1995 zadalo MH ČR
zpracování zbývající části aglomerace, tj. okresu Karlovy Vary a Sokolov Institutu regionálního
a územního plánování s.r.o. Karlovy Vary, takže je zajištěna koordinace mezi ÚPN VÚC a ÚPN města
Karlovy Vary.
Do listopadu 1989 bylo území relativně izolováno - jednak polohou při státní hranici, jednak poměrně
velkou vzdáleností významnějších center osídlení směrem do vnitrozemí. Po otevření hranic do SRN
v roce 1990 se posílil regionální i nadregionální význam Karlových Varů, které se staly významným
nadregionálním dopravním uzlem. Řešením rozvoje prostoru aglomerace v širších souvislostech
konsultují v posledních letech zástupci samosprávy i státní správy se zástupci příslušných orgánů
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v Bavorsku a Sasku. S cílem vytvářet srovnatelné životní podmínky obyvatel na obou stranách státní
hranice byla zpracována koncepce rozvoje česko-bavorsko-saské příhraniční oblasti.
Zahrnovala na české straně kromě tří okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb ještě okres Tachov a na
bavorské straně město a okres Hof, město Weiden, a okresy Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth
a Wunsiedel a na saské straně město a okres Plavno a okresy Auerbach, Klingenthal, Olešnice
a Reichenbach. V území řešeném trilaterální koncepcí žije cca 1,1 milionu obyvatel.
Spolupráce v tomto širším regionu vytváří pro Karlovy Vary další možnosti rozvoje, založeného na velkém
lázeňském, kulturním a společenském potenciálu města a celého regionu.

3.4

RÁMCOVÉ PODMÍNKY A ZÁSADY ROZVOJE

Před započetím prací na územním plánu nebyla pro Karlovy Vary zpracována koncepce nebo program
rozvoje města. To vedlo při zpracování a projednávání zadání územního plánu k diskusi o tom, zda vůbec
lze bez programu rozvoje zpracovat územní plán. Vzhledem k narůstajícím problémům při řízení
přestavby a výstavby nakonec zastupitelstvo rozhodlo schválit zadání a územní plán zpracovat. Na druhé
straně však Karlovy Vary nebyly v situaci, že by nedisponovaly žádnými podklady, které by se otázkou
rozvoje nezabývaly v minulosti. V průběhu prací na ÚPN Karlovy Vary byl zpracován Plán sociálního
a ekonomického rozvoje města. Přes zásadní politické, hospodářské a společenské změny
převažuje názor, že i nadále je nutno považovat lázeňství, cestovní ruch a tradiční karlovarský průmysl za
hlavní městotvorné prvky.
Územní plán je zpracován podle zásad stanovených zadáním :
- zpracování územního plánu chápat jako součást procesu územního plánování, jehož cílem je dohoda
občanů, politiků, vlastníků pozemků, podnikatelů a dalších dotčených subjektů o strategii rozvoje
a způsobu regulace využívání území
- preferovat dlouhodobé koncepční záměry a zájmy před krátkodobými
- při rozvoji města, jeho regeneraci, funkčním uspořádání a využití území zohledňovat ekonomické
možnosti, potřeby ochrany životního prostředí a posilování ekologické stability území
- rozvoj města zajišťovat přednostně regenerací dochovaných hodnot a využíváním zastavěného území
města
- za základ rozvoje města považovat lázeňství, cestovní ruch s celou terciární sférou a tradiční
karlovarský průmysl
- v návrhu funkčního využití území navrhovat při dodržování hygienických norem vhodné mísení funkcí
- město Karlovy Vary má posilovat pozici společenského centra
- město má být politickým centrem regionu, dle toho navrhnout vybavenost města
Za prioritní zásady považuje územní plán :
- dodržovat ochranu přírodních léčivých zdrojů, léčebných lázní a celého lázeňského prostředí
-

rozvoj zajišťovat přednostně přestavbou neefektivně využívaných částí řešeného území,
regenerací a obnovou dochovaných hodnot, využíváním vnitřních rezerv zastavěného území

- volné plochy mimo zastavěné území zastavovat v návaznosti a rozšiřováním stávající zástavby, nikoliv
otevíráním nových lokalit pro výstavbu ve volné krajině bez vazeb na ostatní funkce
- sledovat cíl vhodného mísení funkcí do takové míry, aby se vzájemně nerušily nad přijatelnou mez.
Pro další rozvoj města jsou rozhodující tři faktory - demografická a hospodářská situace a dostatek
rozvojových ploch.
3.4.1

OBYVATELSTVO

Dle SLDB 1991 žilo v Karlových Varech 56 054 trvalých obyvatel. K 31.12.1995 dle údajů ČSÚ to bylo
55 298 trvalých obyvatel. Nadále tak přetrvává nepříznivý vývoj - dlouhodobý pokles počtu obyvatel.
Věková skladba se proti předcházejícímu sčítání opět zhoršila. Index stáří - podíl počtu obyvatel
předproduktivního a poproduktivního věku - má hodnotu jen 0,9 a jednoznačně signalizuje trvalý úbytek
obyvatel přirozenou měnou. Pro srovnání - index stáří okresu Karlovy Vary je 1,1 a ČR 1,2.
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V podmínkách tržního hospodářství má územní plán možnost ovlivnit počet obyvatel pouze nabídkou
ploch pro novou výstavbu bytů. Navrhovaný rozsah nové bytové výstavby umožňuje dosažení počtu
62 500 obyvatel. Tabulka č. 2.3 uvádí maximální dosažitelné počty obyvatel v jednotlivých katastrálních
územích při plném využití všech ploch. Patrné je posilování okrajových částí města na úkor centrálních.
Počty obyvatel vycházejí z předpokládaného snížení počtu obyvatel připadajících na jeden byt zhruba
o 3% ( z 2,44 v roce 1991 na 2,36 ) při respektování zcela rozdílného charakteru jednotlivých částí
města - v Karlových Varech, Tuhnicích a Drahovicích je tento ukazatel již dnes hluboko pod průměrem
(menší než 2,35), naopak Tašovice a Rosnice přesahují hodnotu 3,0 obyvatel na jeden byt.
Uvedené počty obyvatel představují pouze orientační údaj, charakterizující možnosti území. Skutečný
vývoj počtu obyvatel bude patrně mnohem nižší. S ohledem na demografický vývoj v České republice lze
očekávat asi 60 000 obyvatel. Je nutno uvést, že předpokládaný růst počtu obyvatel migrací nepočítá
s tím, že tradiční zdroje migrace - venkovské oblasti - jsou již citelně vyčerpány a velká města mají
podobné populační problémy jako Karlovy Vary. Zatím neodhadnutelná je intenzita přistěhovalectví ze
zahraničí a její vliv na město samotné. Skutečný vývoj bude ovlivňován i mírou nadbytku či nedostatku
pracovních sil v období završované transformace ekonomiky, možnostmi pracovní dojížďky či vyjížďky
a dalšími faktory mimo dosah územního plánu.
Ekonomická aktivita obyvatelstva se po roce 1989 začíná dostávat do zcela odlišné vývojové fáze než
v předchozích desetiletích. Podíl ekonomicky aktivních na celkovém počtu obyvatel dosáhl zřejmě
vrcholu v průběhu 80. let, nyní se již projevuje stagnace či mírný pokles. Z celkového počtu 30 786
ekonomicky aktivních obyvatel je 2 384 v poproduktivním věku (7,7%), což řadí Karlovy Vary mezi města
s nejvyšší intenzitou ekonomické aktivity v poproduktivním věku. V návrhovém období lze předpokládat,
že počet ekonomicky aktivních se nebude podstatně lišit od současného stavu.
Růst počtu obyvatel sám o sobě není podmínkou rozvoje města a měřítkem jeho úspěšnosti. Největším
přínosem pro město bude stabilizace stávajících obyvatel, tj. potlačení hlavního faktoru vynucené
emigrace - nedostatku bytů. Důležité bude, zda se podaří ve městě udržet výraznou demografickou vlnu
ze 70. let, jejíž příslušníci začínají vstupovat do ekonomicky aktivního období života.
3.4.2

HOSPODÁŘSTVÍ

Ekonomická situace v ČR se vyvíjí proměnlivě. Pokles výroby způsobený restrukturalizací a privatizací,
doprovázený ztrátou pracovních příležitostí zejména v zemědělství a průmyslu, byl zastaven v roce 1994.
Po tomto roce vykazovaly hospodářské ukazatele růst. Od počátku roku 1997 se s projevem některých
negativních tendencí projevila opět stagnace až pokles.
Přesto je možno konstatovat, že příznivá struktura hospodářství v Karlových Varech umožnila přechod od
plánovaného k tržnímu hospodářství bez větších otřesů, s minimální nezaměstnaností a to přesto, že
došlo k zásadním změnám v lázeňství .
Vzhledem k systému dnešní statistiky, který neumožňuje získání individuálních dat, je obtížné stanovit
skutečný podíl jednotlivých národohospodářských sfér. Zemědělství a lesnictví má na území města jen
minimální vliv. V zemědělství klesl od roku 1989 počet pracovních příležitostí zhruba o tři čtvrtiny a do
budoucna se s rozvojem zemědělství na území města nepočítá. S podstatným růstem pracovních
příležitostí se neuvažuje ani v průmyslu, kde lze s ohledem na nutnost zvýšení produktivity práce
a zefektivnění výroby počítat se snížením počtu pracovních sil. Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba
patrně vyvolají potřebu dalších pracovních sil ve stavebnictví.
Očekávaný rozvoj lázeňství a cestovního ruchu a zejména doprovodných služeb vyvolá další potřebu
pracovních sil v této sféře. Pokud se uskuteční předpokládaný a pro město důležitý rozvoj školství,
vzniknou i zde další pracovní příležitosti.
Územní plán proto vychází z předpokladu rozvoje celé terciární sféry, aby město mohlo plnit svou funkci
střediska lázeňství, cestovního ruchu a kultury mezinárodního významu, s dalšími významnými funkcemi
na úseku správy, školství, zdravotnictví a sociální péče.
3.4.3

ROZVOJOVÉ PLOCHY

Jednou z hlavních zásad územního plánu je zajištění rozvoje přednostně přestavbou neefektivně
využívaných částí řešeného území, regenerací a obnovou dochovaných hodnot, využíváním vnitřních
rezerv zastavěného území. Pro rozvoj některých funkcí - zejména bydlení - je však nutno navrhnout
dostatečný rozsah volných ploch, aby přestavba mohla být vůbec zahájena. Rozvojové plochy se navrhují
i pro funkce další, zejména pro občanské vybavení, zčásti i pro průmysl. Za určitý druh rozvojových ploch
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je nutno považovat i přestavbová území, kde by mělo dojít (vedle event. změny funkce) i k zintenzivnění
využití území.
Hlavní rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy v katastrech :
Stará Role
41,0 ha
Doubí
31,5 ha
Olšová Vrata
23,3 ha
Rybáře
26,9 ha
Sedlec
12,0 ha
pro občanské vybavení v katastrech :
Cihelny
36,2 ha
Dvory
19,1 ha
Tuhnice
9,3 ha
Drahovice
7,2 ha
Stará Role
6,0 ha
a pro výrobu v katastrech :
Bohatice
11,4
haSedlec
10,5
haDvory
13,3 ha
Stará Role
12,2 ha
Hlavní přestavbové plochy jsou vymezeny v katastrech :
Rybáře
31,3 ha
Stará Role
26,6 ha
Karlovy Vary
20,1 ha
Bohatice
16,5 ha
Tuhnice
17,4 ha
Dvory
16,8 ha
V územním plánu je navrženo celkem ve všech katastrech 513 ha rozvojových a 159 ha přestavbových
území.

4
4.1

POPIS NÁVRHU ŘEŠENÍ
URBANISTICKÁ KONCEPCE

Územní plán je založen na rozvíjení urbanistické koncepce založené v předcházející ÚPD. Vychází ze
zá- sadního členění města na vnitřní a vnější lázeňské území.
Dnešní struktura města je ovlivněna skutečností, že k původním Karlovým Varům, které dnes tvoří VLÚ,
OSÚ, část obytného území východně od Bezručovy ulice a oblast Čerťáku na soutoku Ohře a Teplé, byly
připojovány další obce, které se dříve rozvíjely jako samostatné sídelní jednotky. Souvisle zastavěné
území zahrnuje vlastní Karlovy Vary, Tuhnice, Dvory, Rybáře, Starou Roli, Bohatice a Drahovice. Naproti
tomu Doubí, Tašovice, Počerny, Rosnice, Čankov, Sedlec, Olšová Vrata a Cihelny tvoří samostatné
sídelní jednotky a s výjimkou Doubí mají převážně venkovský charakter.
Fungování městského organismu jako celku a jeho jednotlivých funkčních složek v potřebných vazbách je
podmíněno dotvořením základního komunikačního systému. Jedná se především o překonání
přírodních a umělých bariér probíhajících ve směru východ - západ, dělících město výrazně na jižní
a severní část. Územní plán počítá s dokončením průtahu v západní části města a následujícími
dopravními stavbami, které zlepší propojení jednotlivých částí města a vytvoří podmínky pro využití
nových rozvojových ploch jak v jižní, tak v severní části města. Největší navrženou dopravní stavbou je
severní obchvat města, který vychází z křižovatky silnic I. třídy č. 6 a 13 v Bohaticích, podchází železniční
trať Karlovy Vary - Chomutov, obchází zastavěnou část Sedlce, protíná nezastavěnou část Rosnice,
obchází zástavbu severní oblasti Staré Role, kde se obrací k jihu a prostorem mezi vysílačkou
a Počernami se vrací k silnici I/6, na kterou se v Jenišově - mimo řešené území - napojuje.
Tato komunikace splňuje dvě základní funkce. Bude převádět tranzitní dopravu od Prahy
a Chomutova do Chebu mimo centrální oblast města, která je dnes dopravně nejzatíženější, a zároveň
zlepší propojení Drahovic s Bohaticemi a celou severní oblastí města, obdobně v západní části umožní
bezkolizní propojení oblasti Doubí a Tašovic se severními částmi města.
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Pro zlepšení propojení centrální oblasti města se navrhuje jako příčka městského dopravního okruhu
nový most přes Ohři spojující Tuhnice s Rybářemi v sousedství tuhnické lávky. Důležitá je i výstavba
nové komunikace mezi Rybářemi a Starou Rolí, která mimoúrovňově podejde železniční trať Karlovy
Vary - Cheb a umožní zrušení dnešního úrovňového železničního přejezdu. Lokální význam má
nová spojnice ulic U trati a Fričovy, která mimoúrovňově křižuje železniční trať Karlovy Vary - Chomutov
a propojuje jižní obytnou část Bohatic se severní částí průmyslovou.
Pro zlepšení pěšího propojení severní a jižní části města se navrhuje prodloužení pěší lávky vybudované
přes průtah v prostoru obchodního domu na Dolní Kamenné dále přes Ohři a Dolní nádraží na Západní
ulici. Další pěší lávka se navrhuje v Drahovicích přes průtah pro propojení obytné a průmyslové části této
čtvrti s pokračováním po lávce přes Ohři do Dalovic.
Vnitřní lázeňské a obchodně správní území tvoří celoměstské centrum, ve kterém je soustředěna
převážná část vyššího občanského vybavení. Vzhledem ke specifické funkci VLÚ, kde dominuje funkce
lázeňská, probíhá již po celá desetiletí proces přemisťování některých zařízení do širší centrální oblasti,
do které lze zahrnout část území Tuhnic, Rybář a Drahovic. Intenzivní zastavěnost VLÚ a OSÚ nedává
možnost umisťování dalších zařízení celoměstského nebo regionálního významu. Pro umisťování těchto
zařízení navrhuje územní plán zejména plochy v Tuhnicích vymezené Západní ulicí a železniční tratí
Karlovy Vary - Mariánské Lázně a prostor ulice Dolní Kamenné. Obě tato území jsou dnes zčásti
zastavěna a využívána velmi neefektivně. Přesto bude proces jejich integrace do městského centra
obtížný a vyžádá si značné úsilí městských orgánů. Tyto plochy jsou však pro rozvoj centra nezbytné
a nejsou jinak na území města nahraditelné.
V dalších městských částech nejsou centra výrazně urbanisticky a architektonicky ztvárněna. V Tuhnicích
se centrum historicky koncentrovalo podél Moskevské ulice. Jako součást komplexní bytové výstavby
byla nová vybavenost na úseku obchodu a služeb lokalizována uvnitř obytného souboru bez parkovišť
a komunikačních vazeb na území celé čtvrtě. Základní občanské vybavení je vcelku pokryto a další vývoj
občanského vybavení by měl být orientován do prostoru Západní ulice s akcentem na vybavení
celoměstské.
V Rybářích se koncentruje občanské vybavení v Sokolovské ulici, která tvoří lineární centrum. Je
akcentováno budovou okresního úřadu při vstupu do Rybář z OSÚ (v dominantní poloze proti
Chebskému mostu) ve východní části a náměstím 17. listopadu v centrální poloze - s budovami
kostela, keramické školy a okresního archivu.
Občanské vybavení obytného souboru Čankovská je ztraceno v zástavbě obytných domů. Při jeho
realizaci byla promarněna příležitost logického napojení na nám. 17. listopadu a i do budoucna bude
obtížné povýšit jeho význam. V obytném souboru na Růžovém vrchu byla realizována základní
vybavenost, která s ohledem na izolovanost lokality má víceméně lokální význam.
Zahájením výstavby obchodního domu na Dolní Kamenné ulici byl dán základ potenciálně významnému
soustředění občanského vybavení širšího významu. Území, pro které byl v roce 1995 zpracován
a schválen regulační plán, dává možnost vytvoření významného obslužného centra. Tato šance však
nesmí být promarněna jeho extenzivním jednostranným využitím přízemní zástavbou zařízení obchodu
před- městského charakteru.
Ve Staré Roli se funkce centra koncentrovaly do ulice Závodu míru až do výstavby nového obytného
souboru, kdy byla zařízení vybavenosti soustředěna do Truhlářské a Školní ulice (nákupní centrum, kino,
zdravotní středisko). Podle návrhu územního plánu se funkce centra Staré Role rozšíří ve vazbě na
zařízení v Truhlářské ul. do ulice Okružní a k nové komunikaci, kterou bude Stará Role napojena na
centrální oblast města.
V Drahovicích se funkce centra vyvíjela ve Vítězné ulici. S výstavbou nového obytného souboru vzniklo
malé obslužné centrum při Lidické ulici, které obdobně jako v již uvedených čtvrtích je orientováno
převážně na obyvatele nejbližšího okolí. Ani zde nebylo vytvořeno výrazné centrum čtvrti. Územní plán
navrhuje rozšíření centrálních funkcí na nám. E. Destinové z ul. Vítězné. Nejsou zde ovšem obdobné
prostorové podmínky pro rozvoj jako v Tuhnicích, Rybářích a Staré Roli.
V Doubí se navrhuje rozvíjet centrum v dnešní ul. Studentské.
V ostatních částech města - zejména v prostorově oddělených sídelních lokalitách se ani v budoucnu
neuvažuje s vytvářením výrazných center.
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4.2

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Navrhnout způsob využití území a pravidla regulace jeho změn je jedním z hlavních úkolů řešení
územního plánu. Je vyjádřen v hlavním výkrese územního plánu - Plánu využití území a ve Vyhlášce o
závazných částech územního plánu.
Funkční uspořádání vychází z členění města na vnitřní a vnější lázeňské území. Vnitřní lázeňské
území v souladu se statutem lázeňského místa je určeno převážně pro rozvoj lázeňské funkce a
vybraných zařízení občanské vybavenosti, sloužící zejména lázeňství a cestovnímu ruchu. Vnější
lázeňské území zahrnuje všechny zbývající plochy řešeného území a slouží všem ostatním funkcím
města - obytné, obslužné, rekreační, výrobní, dopravní a dalším.
Územní plán nesleduje vytváření monofunkčních zón, ale je naopak založen na vytváření polyfunkčních
území v kombinaci s monofunkčními plochami přírodních prvků a rozsáhlejších zařízení občanského
vybavení.
Územní plán vymezuje tato základní polyfunkční území :
území bydlení městského typu

(Bm)

území čistého bydlení

(Bč)

území bydlení venkovského typu

(Bv)

území lázeňství

(L)

smíšené území centrální

(Sc)

smíšené území lázeňství

(Sl)

smíšené území městské

(Sm)

smíšené území venkovské

(Sv)

smíšené území rekreace

(Sr)

území drobné výroby a služeb

(Vd)

území průmyslové výroby

(Vp)

území zemědělské výroby

(Vz)

území rekreace

(R)

Územní plán vymezuje tyto základní monofunkční plochy :
plochy občanského vybavení
plochy občanského vybavení s převahou zeleně
plochy rekreace s převahou zeleně
vodní plochy
plochy lesů
plochy zemědělsky využívaného půdního fondu
plochy zeleně
dopravní plochy
komunikace
plochy železnic
plochy letišť
plochy technického vybavení
plochy těžby
Vedle základních polyfunkčních území a monofunkčních ploch, které byly vymezeny již v konceptu
územního plánu, byly na základě požadavku souborného stanoviska vymezeny v návrhu polyfunkční
území a monofunkční plochy specifické.
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Pro každé polyfunkční území jsou stanoveny Vyhláškou o závazných částech územního plánu základní
funkce a druhy staveb a zařízení, které v něm je možno umisťovat.
Pro každou monofunkční plochu je stanovena funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní možno
umisťovat.
Podrobnější specifikace občanského nebo technického zařízení, zařízení rekreace a ploch zeleně je v
Plánu využití území vyjádřena značkou.
Podíl monofunkčních ploch a polyfunkčních území podle jednotlivých k.ú. je uveden v tabulce č. 4.2 a v
grafech č. 4.3 a 4.4.

4.3

URBANISTICKÁ KOMPOZICE A KULTURNÍ PODMÍNKY ROZVOJE MĚSTA

Metodika zpracování územního plánu města neumožňuje řešit detailně otázky urbanistické kompozice,
jejíž složky, tj. půdorys, vedení ulic, tvary náměstí, sepětí staveb s terénem a prostorový obraz města z
pohledu zvenčí - dálkové pohledy a zevnitř - městský interiér, seskupení hmot a ploch, jsou řešeny až v
podrobnější ÚPD nebo ÚPP nebo projektech souborů staveb nebo jednotlivých objektů. V možnostech
územního plánu města je ochránit určité kulturní hodnoty tím, že vymezením nezastavitelných ploch
zamezí jejich znehodnocení nevhodným obestavěním. Stejným způsobem může ochránit přírodní prvky,
či přírodní prostředí. Na rozvojových plochách, které zasahují do přírodního prostředí stanovuje územní
plán procenta zastavění a ozelenění tak, aby mohla být nová výstavba vhodně komponovaná do toho
kterého prostředí.
Specifické podmínky vývoje Karlových Varů vytvořily obraz města, který se značně odlišuje od jiných
měst podobné velikosti. Hlavní kompoziční osou je řeka Ohře, jejíž údolí sledují ve směru východ - západ
hlavní komunikační tahy a dělí město na dvě rozdílné části. Zástavba pravého břehu Ohře se opírá o
zalesněné svahy kopců, které jsou součástí CHKO Slavkovský les. V centrální části města je do lesního
masivu vklíněno z jihu údolí říčky Teplé, na jejíchž březích vznikly Karlovy Vary. Zástavba tohoto prostoru
tvoří historické jádro města, které bylo vyhlášeno památkovou zónou. Na východ i západ od soutoku řek
Ohře a Teplé jsou v prostoru Drahovic a Tuhnic prakticky již všechny plochy mezi řekou Ohří a hranicí
lesa zastavěny. Lesní porost se v nejzápadnější části přibližuje až k řece Ohři v prostoru Doubí.
Zástavba levého břehu Ohře, jejíž výškový akcent tvoří zástavba obytného souboru na Růžovém vrchu
proti příčné ose údolí Teplé, přechází do převážně zemědělsky využívané plošiny, která je téměř bezlesá.
Poměrně harmonický vnější obraz zástavby města narušují převýšené objekty bytové výstavby z 60. až
80. let zejména v prostoru Růžového vrchu, Čankovské ulice, Staré Role a Doubí, kde je na závadu
přílišný kontrast mezi starší nízkopodlažní zástavbou a místy až čtrnáctipodlažními panelovými domy.
Obdobně nevhodný výškový, ale i hmotový kontrast představuje osmnáctipodlažní objekt sanatoria
Thermal v památkové zóně.
Územní plán navrhuje na rozvojových plochách převážně nízko a středně podlažní zástavbu a počítá v
obytných územích maximálně s šestipodlažní zástavbou. Vzhledem k tomu, že podle zadání se požaduje
značný podíl rodinných domů, bude se jednat většinou o nízkopodlažní zástavbu
Zvláštní podmínky má památková zóna, kde musí být nová výstavba z hlediska urbanistické kompozice
zcela přizpůsobena měřítku a struktuře dochované zástavby.
Naopak ke změně struktury zástavby v centrální oblasti města dojde mezi Západní ulicí a řekou Ohří v
Tuhnicích a v prostoru Dolní Kamenné, kde dnešní rozptýlená a neuspořádaná zástavba bude nahrazena
kompaktní zástavbou městskou.
Pro nová rozvojová území musí být před zahájením výstavby zpracovány regulační plány, kde budou
podrobněji stanoveny zásady urbanistické kompozice. Jedná se především o již zmíněné lokality v Tuhnicích a Rybářích a dále pak o rozvojové plochy v Doubí, U vysílačky a v severní oblasti Staré Role, na
Sedlecké ulici, ve východních Drahovicích a v Olšových Vratech.
Základem pro rozvíjení kulturních hodnot území je památková zóna a chráněné kulturní památky, které
jsou územním plánem respektovány. Hranice památkové zóny jsou vyznačeny v Plánu využití území.
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V seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty a archeologická naleziště:
Název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

rejstř.č.

Zámecká věž
867
Zříceniny kostela sv. Linharta
869
Farní kostel sv. Máří Magdaleny
870
Hřbitovní kostel sv. Ondřeje
871
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla se zahradou a schodištěm
872
Sloup Nejsvětější Trojice
873
Socha sv.Jana Nepomuckého (nábř. J.Palacha - u mostu)
874
Socha sv. Bernarda z Clairvaux
(na skále na sev. konci Mlýnské kolonády)
875
Mlýnská kolonáda se 12 sochami
alegorie měsíců
876
Poštovní dvůr - areál s pavilony a parkem
877
Findlanterův chrámek (na stráni v lese nad Poštovním dvorem)
878
Chrámek kněžny Kuronské (na stráni v lese proti Galerii umění)
879
Lázně I.
880
Divadlo Vítězslava Nezvala
881
Lázně III.
883
Vojenský lázeňský ústav s kašnoua sochou rytíře von Hochbergera
884
Dům "U zlatého klíče" (Lázeňská ul.3)
885
Schwarzova kapce (na horním konci
ul. Zámecký vrch)
886
Mariánská kaplička (pod Střed.ekonom.školou)
887
Socha Karla IV. na průčelí městské knihovny
888
Socha Karla IV. (v parku u Lützowovy vily)
889
Busta Karla Marxe - návrh na zrušení pam. ochrany
890
Pomník Bedřicha Smetany (v parku u Poštovního dvora)
892
Pomník L. van Beethovena (v parku za Poštovním dvorem)
893
Busta J.W.Goetha (Goethova stezka)
894
Památník Fr. Schillera (Goethova stezka,poblíž Galerie umění)
895
Busta Ad.Mickiewicze (v parku poblíž hotelu Richmond)
896
Busta cara Petra Velikého (na Jelením skoku v parku)
897
Socha Hygie (nyní v muzeu na Nové Louce)
898
Zámecká kolonáda
899
Smírčí kříž (zahrada vojenských lázní)
900
Lützowova vila (při zahradě čp.542 s rondelem kočky, vyhlídkou, terasami,
parkem vč. oplocení)
901
Kostel sv. Urbana (Rybáře)
902
Dům čp. 23 - Nová Louky - muzeum
3978
Socha sv. Jana Nepomuckého u farního kostela sv. M. Magdaleny)
3979
Dům Paderewski č. 480/5 (Lázeňská ul.)
4042
Kolonáda Sadového pramene
4052
Česká státní spořitelna (Divadelní nám. 243)
4122
Dům Zawojski (Tržiště 29)
4123
Městská tržnice (Horova 1)
4126
Bývalý hotel Beseda (Jaltská ul.čp.14)
4127
Kostel sv. Lukáše (Zámecký vrch)
4128
Vyhlídka Diana
4129
Vyhlídka Karla IV.
4130
Goethova vyhlídka
4131
Dům Mickiewicz (Nová Louka 3)
4132
Mariánskolázeňská ul. čp. 1-37
4133
Dům Jiskra (Mariánskolázeňská 301/1)
4134
Dům Quissisana (Mariánskolázeňská 298/3)
4135
Dům Alser (Mariánskolázeňská 304/11)
4136
Dům Labitzký (Mariánskolázeňská 467/15)
4137
Dům Neapol (Mariánskolázeňská 427/17)
4138
Dům Dukla (Mariánskolázeňská 473/19 a 474/21)
4139
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Dům Kyjev (Mariánskolázeňská 335/23)
Dům Florencie (Mariánskolázeňská 223/25)
Dům Horník (Mariánskolázeňská 517 a 570/29)
Budova hlavní pošty (tř. TGM 559/1)
Hotel Národní dům
Sanatorium Richmond s areálem
Dům "U tří mouřenínů" (Tržiště 377/25)
Dům Atlantic (Tržiště 23/378)
Grandhotel Pupp (Mírové nám. 1)
Lázeňský dům Bristol (Zámecký vrch č. 34)
Tržní kolonáda + krámky
Dům - Vřídelní ul. čp. 9
Dům Pod Jelením skokem čp. 399/18
Evangelický, katolický a židovský hřbitov Drahovice čp.3042
Dům "Rubín" (Vřídelní ul.83)
Dům čp. 256/19 - Divadelní nám.
Lázeňský dům Wolker (Tržiště čp.35/19)
Lázeňský dům Terminus (Divadelní nám. 260/21)
Dům Embassy - Nová Louka 296/21
Dům "Heluán" (Tržiště 387/41)
Dům "Puškin" (Tržiště 384/37)
Dům "Split" (Tržiště 388/43)
Areál lázeňského domu Malé Versailles čp. 420
Dům (Tržiště 381/31)
LD "Petr Veliký" (Stará Louka 338/42)
Dům čp. 971/45 (Zámecký vrch 45)
Labického lávka
LD "Elefant" (Stará Louka 343/30)
LD "Continental" (Tržiště 378/27)
Dům "Kladno" (Stará Louka 375/2)
Dům čp. 19/1 (Lázeňská 1)
Okresní soud (Moskevská 1163/17)
LD "Palacký" (Stará Louka 339/40)
Dům "Petr" (Vřídelní 85/13)
Dům "Olympie" (Divadelní nám.485/5)
Lázeňský dům Olympic (Marx) čp. 618/41 na Zámeckém vrchu
Dům čp. 382/33 Tržiště
Vila Marghareta (u LS Richmond)
Vodojem č. I, Svahová ul. - Tuhnice
Smírčí kříž pod Dianou
Komerční banka, Bělehradská 13
Mateřská škola (bývalá), Na vyhlídce 50
Helenin Dvůr Libušina
Základní škola, Libušina 31
Kostel Petra a Pavla a fara, Mariánskolázeňská
Hotel Imperiál čp. 1212, Libušina 18
Dům Černý orel čp. 27, Tržiště 5
Areál vily Liberta čp.1106, Krále Jiřího 10
Dům Perun čp. 386, Tržiště 39
Areál Lázní V., budova čp. 1145
Smetanovy sady - park
LD Trocnov čp. 1053, Krále Jiřího 3
Ld Brno čp.991, Krále Jiřího 1
Areál školy čp.1117, Moskevská 25
LD Smetana čp.1097, Krále Jiřího 7
LD Vyšehrad čp.1087, Krále Jiřího 5
LD Thomayer čp.573, Petra Velikého 16
Doubí
- zámek s areálem
Olšová Vrata - kostel sv. Kateřiny
Sedlec
- farní kostel sv. Anny a mariánský sloup

4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4163
4164
4327
4503
4531
4530
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4757
4760
4885
4906
4909
4929
499
10 838
10 839
10 840
10 841
10 842
10 843
10 846
10 847
10 848
10 849
10 850
10 777
792
969
1024
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111.
112.
113.

Sedlec
Stará Role
Tašovice

- Přemilovice-tvrziště
- hradiště
- slovanské hradiště

1016
1033
1055

Objekty navržené k prohlášení za kulturní památky ( stav k 30.10.1996) :
Stará Role, kostel Nanebevstoupení P.Marie s farou
Regulační podmínky pro výstavbu v území přestavbovém, rozvojovém nebo zvýšených nároků na
výstavbu, pokud tato území jsou součástí městské památkové zóny, stanoví orgán územního plánování v
souladu se stanoviskem orgánu památkové péče.

4.4

BYDLENÍ

4.4.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Podle SLDB v r. 1991 bylo v Karlových Varech 22 986 bytů, z toho 1 108 neobydlených. 26,1 % bytů bylo
postaveno před rokem 1919, 18,4 % v letech 1920 - 1945, 26,7 % v letech 1945 - 1970, 17,4 % v letech
1971 - 1980 a 11,4 % v letech 1981 - 1990. Kvalita bytového fondu je charakterizována těmito údaji:
I. kategorie 71,3 %

I. kategorie 20,6 %

III. kategorie 4,3 %

IV. kategorie 3,8 %

Podle podkladů z OHA bylo v letech 1992 - 96 vydáno 39 stavebních povolení na rodinné domy a byla
povolena výstavby 53 bytů v Drahovicích (Dallas), 16 bytů v Lidické ulici a 8 bytů ve Vítězné ulici. To
znamená, že bytová výstavba na území města prakticky ustala.
Na Úřadu města je evidováno cca 1750 žádostí o byt. Zalidněnost bytů činí 2,44 osob na byt. Podíl bytů
v rodinných domcích činí pouhých 11%.
4.4.2

NÁVRH

Rozsah bytové výstavby a jejich forma byla stanovena zadáním. Při úvahách o počtu bytů, které bude
nutno postavit, je nutno zohlednit i odpad bytového fondu a požadovanou zalidněnost bytů.
Podle údajů z roku 1988 byla zalidněnost bytů ve Švýcarsku 2,08 obyv. na byt, ve Francii 2,19,
v Německu a Dánsku 2,2, v Rakousku 2,32, v Norsku 2,37 a v Holandsku 2,59. Zůstaneme-li
u holandského příkladu zjistíme, že v Holandsku přibývá ročně cca 2% bytů a naopak odpadá 0,2-0,3%.
Pro řešení bytové výstavby vycházíme z těchto základních údajů:
velikost cenzovní domácnosti je 2,36 osob, uvažujeme proto do budoucna s tímto údajem jako
s ukazatelem zalidněnosti
v roce 2015 bude asi 7500 bytů, tj. asi třetina dnešních bytů starší než 100 let
je možno počítat s odpadem minimálně 2000 bytů
Uvažuje-li územní plán s růstem počtu obyvatel až na 62 500 k roku 2015, bude při zalidněnosti 2,36 zapotřebí 26 500 bytů. Při odpadu cca 2000 bytů, by bylo nutno postavit 5 500 bytů, tj. 275 bytů ročně. Pro
porovnání - v 70. letech bylo v K.Varech postaveno cca 380 a v 80. letech 250 bytů ročně.
Při výpočtu potřeby ploch se uvažovalo s tím, že cca 720 bytů bude realizováno v zastavěném území
novou výstavbou, přístavbou a nástavbami. Pro zbytek musí být vymezeny nové plochy.
Hustota zástavby se uvažovala pro jednotlivá polyfunkční území takto:
území bydlení městského typu

- bydlení v nájemních domech (BmND)

42b.j./ha

území čistého bydlení

- bydlení v rodinných domech

(BčRD)

21b.j./ha

území bydlení venkovského typu
smíšené území městské
smíšené území městské
smíšené území rekreace
smíšené území venkovské

- bydlení v rodinných domech
- bydlení v nájemních domech
- bydlení v rodinných domech
- bydlení v rodinných domech
- bydlení v rodinných domech

(BvRD)
(SmND)
(SmRD)
(SrRD)
(SvRD)

17b.j./ha
42b.j./ha
17b.j./ha
17b.j./ha
13 b.j./ha

V rodinných domcích se uvažuje v průměru s 1,5 bytu.
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Plochy pro bytovou výstavbu jsou podle jednotlivých k.ú. navrženy takto:
BčRD BmND BvRD SmND SmRD SvRD SrRD

Celkem

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karlovy Vary
Dvory
Rybáře
Drahovice
Olšová Vrata
Cihelny
Doubí
Tašovice
Počerny
Stará Role
Rosnice
Sedlec
Tuhnice

8,73
1,29
16,97
3,33
11,79

9,88
4,25
18,55
1,14

25,88
6,93
4,93

5,59
1,25
14,94

1,69
5,22

2,98
14,04

1,89
1,14

10,09
2,64

1,89

8,73
1,29
26,85
7,58
30,34
1,14
31,47
8,18
4,67
41,02
1,14
11,98
2,64

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Celkem

82,49

39,16

25,46

19,63

3,03

4,87

2,39

177,03

Otázka skutečných potřeb ploch pro výstavbu bytů na území města bude patrně korigována nabídkou
ploch v sousedních obcích, které byly dříve součástí Karlových Varů. Nabídka ploch vymezených v jejich
ÚPD daleko přesahuje jejich vlastní potřebu. Podstatně nižší ceny pozemků proto patrně povedou ke
zvýšení zájmu obyvatel Karlových Varů o výstavbu rodinných domů v bezprostředním okolí jejich města.
V této souvislosti byly ověřeny navrhované plochy pro výstavbu bytů v obcích Andělská Hora, Březová,
Dalovice, Hory, Jenišov, Mírová a Otovice. V těchto obcích žije v současné době cca 3 670 obyvatel. V
jejich územních plánech je vymezeno více než 90 ha ploch pro výstavbu rodinných domů, což znamená,
že by se počet obyvatel mohl téměř zdvojnásobit. To je samozřejmě nereálné, pokud by plochy měly být
využity pouze obyvateli uvedených obcí.
Vzhledem k tomu, že patrně ani počet obyvatel Karlových Varů nevzroste tak, jak předpokládalo zadání
územního plánu, mohl by převis nabídky pozemků na Karlovarsku vést ke zreálnění cen pozemků.

4.5

PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, TĚŽBA

4.5.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Podle zjištění průzkumů a rozborů k územnímu plánu bylo v řešeném území v roce 1994 specifikováno
98,2 ha ploch jako výrobní plochy průmyslu a 74,2 ha jako výrobní plochy drobné výroby a služeb.
Nejsilněji jsou tyto funkční plochy zastoupeny v k.ú. Dvory, Bohatice, Stará Role, Rybáře a Drahovice.
Plochy tradičního karlovarského průmyslu jsou v řešeném území převážně stabilizovány.
V mnoha případech jsou průmyslová zařízení nevhodně umístěna, resp. leží v místech, která byla
postupně obestavěna obytnými domy, neboť se předpokládalo, že budou ze stávajících lokalit vymístěna,
což se dosud nestalo (Drahovice, Růžový vrch, Stará Role). Jedná se často o areály stavebních firem,
které jsou dnes zčásti pronajímány dalším firmám, často obchodního charakteru.
Těžba se řešeného území v současné době dotýká pouze okrajově. Dobývací prostor těžby kaolinu
Kocourek v Otovicích zasahuje pouze malou částí do k.ú. Čankov.
4.5.2

NÁVRH

V územním plánu je vymezeno celkem 106,6 ha ploch území drobné výroby a služeb. Z toho nově
navrhované plochy činí 30,1 ha. Dále je vymezeno celkem 79,4 ha ploch území průmyslové výroby. Z
toho nové plochy činí 24,3 ha. Nové plochy jsou rozmístěny v jednotlivých katastrech takto :
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Počerny
Bohatice
Drahovice
Dvory
Rosnice
Sedlec
Stará Role

Vd

Vp

0,8
1,3
3,2

10,1

Celkem ha

13,3
3,0
9,6
12,2

0,9

0,8
11,4
3,2
13,3
3,0
10,5
12,2

Celkem je v územním plánu vymezeno 186 ha výrobních území, z toho 54,4 ha nových ploch.
Velký rozsah výrobních ploch v územním plánu a zdánlivá disproporce mezi rozsahem stávajících ploch,
zjištěným v průzkumech a rozborech, a rozsahem nově navrhovaných a celkově vymezených ploch
v návrhu územního plánu jsou dány tím, že :
- některé plochy průmyslové výroby byly přeřazeny do území drobné výroby a služeb
- některé plochy drobné výroby a služeb byly přeřazeny do území smíšených městských
- některé plochy jiných funkcí (bydlení) obklopené plochami výroby nebo při hlavních komunikacích byly
zařazeny do území výroby.
K omezení průmyslových ploch dochází v Drahovicích, kde se navrhuje vymístění areálu Waldert a v
Rybářích, kde se navrhuje změna funkce areálů stavebních firem na Dolní Kamenné a na Růžovém
vrchu, vesměs na zařízení občanského vybavení.
Skutečnou potřebu ploch průmyslu a drobné výroby a služeb je dnes velmi obtížné stanovit. Obdobně
jako v nabídce ploch pro bytovou výstavbu zde bude působit vliv nabídky sousedních menších obcí.
V Jenišově, Otovicích, Březové, Andělské Hoře, Mírové, Dalovicích a Horách je navrženo celkem více
než 63 ha ploch průmyslu a drobné výroby a služeb. Jedná se jednoznačně o nabídku pro investory z
jiných oblastí. To znamená, že i v oblasti průmyslu a drobné výroby bude nabídka pozemků vyšší než
poptávka po nich.
Specifickým problémem v řešeném území je otázka těžby kaolinu. V současné době jsou vyhlášená čtyři
chráněná ložisková území kaolinu (CHLÚ) a čtyři dobývací prostory (DP).
Jedná se o CHLÚ Stará Role, které leží na severním okraji k.ú. a protíná je silnice na Nejdek. CHLÚ
Počerny zahrnuje celé zastavěné území tohoto sídla včetně nejbližšího okolí. Keramické suroviny
Božíčany se soustřeďují spíše na západní část ložiska. V tomto smyslu zažádaly i o souhlas k vymezení
průzkumného území, které je plošně podstatně menší než CHLÚ. Dalším CHLÚ je Bohemie - jih, které
zasahuje do k.ú. Bohatice a Sedlec a částečně omezuje využití pozemků při Jáchymovské ulici pro
výstavbu zařízení drobné výroby a služeb.Posledním CHLÚ je Sedlec - Čankov, kterým z části prochází
trasa navrženého obchvatu silnice I/6.
Dobývací prostory jsou vyhlášeny v Sedlci, kde leží převážně v devastovaném území navrženém
k rekultivaci a v Otovicích, odkud zasahuje jen v malém rozsahu do k.ú. Čankov. Nově jsou vymezeny
dva dobývací prostory v CHLÚ Stará Role. Tyto leží mimo záměry výstavby.
Pokud by došlo k těžbě, byla by s výjimkou Bohemie - jih prováděna povrchovým způsobem, což by
znamenalo další devastaci dotčených území.
Mimo CHLÚ a dobývací prostory leží v řešeném území řada dalších ložisek kaolínu, o jejichž další
průzkum usiluje a.s. Keramické suroviny Božíčany.
V souvislosti s přípravou výstavby pokračování průtahu silnice I/6 byly odepsány zásoby bloku 4 na
ložisku Počerny - Stará Role.

4.6

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4.5.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Zemědělství a lesní hospodářství nemělo v minulosti a nemá ani v současné době v řešeném území
velký význam. V procesu privatizace, který není zejména v oblasti ZPF a LPF ukončen, jsou postupně
likvidována zemědělská zařízení, resp. objekty jsou využívány pro jiné účely.
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Ze zařízení lesního hospodářství se v řešeném území nachází pouze Správa lázeňských lesů
(ředitelství), žádná další technická zařízení ani areály služeb se v řešeném území nenacházejí.
4.6.2

NÁVRH

Ze zařízení živočišné a rostlinné výroby se počítá se zachováním stávajících zařízení v Počernech, Staré
Roli, Sedleci a Čankově.
Zrušena byla již karanténní stanice v Cihelnách. Ze zařízení služeb zemědělství se počítá se zachováním
Zpč. plemenářské unie a.s. ve Dvorech, Okresní veterinární správy ve Dvorech. Ze zařízení a.s. ZEZAN
se navrhuje přemístění výrobny krmných směsí z Doubí do Hroznětína. Zařízení ve Staré Roli zůstane
zachováno stejně jako zařízení ve Dvorech. S umístěním nových zařízení zemědělské výroby ani lesního
hospodářství se v ÚPN neuvažuje.
V územním plánu je vymezeno 8,7 ha ploch území zemědělské výroby. Nové plochy nejsou navrženy.

4.7

LÁZEŇSTVÍ

4.7.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Karlovarské lázeňství je tradičně orientováno na léčení nemocí trávicího ústrojí a nemocí a poruch
výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. K tomu přistupuje v novější době léčba pohybového aparátu,
diabetologický program pro dospělé i děti a další indikace.
Lázeňská léčba nespočívá pouze v aplikaci léčebných procedur, ale v určité regulaci celého denního
režimu lázeňského hosta. Má složku vyšetřovací, léčebnou, stravovací, ubytovací a společenskou.
Léčebná složka zahrnuje léčebné výkony, pitnou kůru a terénní léčbu. Léčebné výkony zahrnují
minerální a termální koupele, slatinné obklady a zábaly, vodoléčbu a masáže, léčebný tělocvik a reflexní
masáže, elektrofyzikální výkony, inhalace, výplachy, parafin radiotermie a další.
Léčebné výkony se provádějí především v centrálních balneoterapeutických zařízeních v Lázních I,
Lázních III, V a VI, dále v komplexních lázeňských léčebnách, event. v dalších lázeňských zařízeních.
Pitná kůra se odbývá v centrální části VLÚ přímo u dvanácti využívaných pramenů, situovaných převážně
v prostorách kolonád.
Terénní léčba spočívá v lázeňských procházkách předepsaných lékařem. Pro ně slouží síť značených
cest v lázeňských lesích.
Ubytování lázeňských hostů je zajištěno v komplexních lázeňských léčebnách, v lázeňských hotelech a
lázeňských pensionech. Dnešní kapacita v zařízeních, která mají oprávnění k provádění lázeňské léčby,
se pohybuje v úrovni kolem 4000 lůžek a jeví se v současné době jako postačující. Od roku 1994 se
počet lázeňských hostů, zejména zahraničních opět zvyšuje, zdaleka však nedosahuje rekordních počtů
z osm- desátých let, což dokumentuje následující přehled vývoje návštěvnosti.
Rok

ubytovaní

pacienti
celkem

z toho
zahraniční

turisté
celkem

z toho
zahraniční

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________

1961

54 401

4 925

158 502

47 354

1965

59 523

8 808

150 684

58 902

1970

66 368

9 112

133 774

51 407

1975

73 822

13 691

185 292

99 538

1980

83 235

17 723

178 313

90 852

1985

83 635

16 160

192 528

100 139

1986
1987
1988
1989

83 027
81 940
80 719
64 553

15 845
16 903
17 323
16 837

208 138
231 304
243 257
237 284

117 698
135 871
145 727
144 254
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1990
1991
1992
1993
1994
1995

63 784
45 359
40 441
36 446
40 558
40 288

4.7.2

NÁVRH

14 113
8 495
9 611
14 457
18 596
20 875

201 378
198 530
140 712
170 312
198 761
188 734

125 549
140 427
111 840
135 840
149 535
132 044

Rozvoj lázeňství se i do budoucna předpokládá ve VLÚ. V ostatních částech města lze počítat event. s
ubytováním ambulantních pacientů a s rozšiřováním zařízení doplňující nabídku v oblasti sportu, kultury,
zábavy.
Lázeňská léčba bude i v budoucnu založena v Karlových Varech na využití místních přírodních léčivých
zdrojů. Jistě se však bude rozšiřovat léčení indikací, kde není nutné využití přírodních léčivých zdrojů.
Tato skutečnost neovlivňuje rozhodujícím způsobem řešení ÚPD v úrovni funkčního využití území. Podle
dříve zpracované podrobnější ÚPD - územního plánu zóny VLÚ - lze v tomto území počítat s nárůstem
lůžkové kapacity až do 10 000 lůžek. V současné době se však růst lůžkové kapacity nejeví jako akutní.
Potřebné je zejména zvýšit standard stávajících kapacit a využít dnes nepoužívané objekty.
Pro rozvoj lázeňské funkce jsou ve VLÚ vymezeny polyfunkční území lázeňství a území smíšeného
lázeňství. Rozdíl tkví hlavně v podílu obytné funkce a některých zařízení občanského vybavení. V obou je
prioritní lázeňství a lze v nich umisťovat všechny druhy lázeňských zařízení.
K rozšíření ubytovacích kapacit by měly být využity zejména dnes nevyužívané objekty a proluky pro
výstavbu objektů menších kapacit. Pro objekty větších kapacit by měly být rovněž přednostně využity
plochy v zastavěné části území. Jedná se především o staveniště vedle kostela sv. Maří Magdaleny,
které je jedním z nejcitlivějších míst v řešeném území. Z hlediska celkové koncepce územního plánu a
jeho filozofie se jeví jako nejvhodnější využití tohoto pozemku v sousedství vřídla, v srdci vnitřního
lázeňského území, pro výstavbu špičkové komplexní lázeňské léčebny, ve které by první nadzemní
podlaží měla být využita pro veřejně přístupná zařízení občanského vybavení na úseku veřejného
stravování, obchodu, služeb a kultury. V tomto smyslu je staveniště vymezeno jako specifické území
lázeňství (L - 1) a ve vyhlášce o závazných částech územního plánu jsou stanoveny individuální
podmínky jeho funkčního a prostorového využití. Význam lokality z hlediska celého města je podpořen
zařazením do veřejně prospěšných staveb.
Pro rozvoj lůžkové kapacity je určeno i území u galerie umění, které je vymezeno jako specifické smíšené
území lázeňství (Sl - 3). Zde se jedná především o stanovení optimální kubatury obestavěného prostoru s
ohledem na jeho polohu na hranici lázeňských lesů.
Pro poskytování léčebných výkonů navrhuje územní plán zachování Lázní I, III, V a VI. Nové centrální
balneoterapeutické ústavy se nenavrhují.
Pro pitnou kůru budou sloužit stávající kolonády. Připravuje se rekonstrukce kolonády Zámecké a nadále
je sledován cíl propojení kolonády Tržní a Zítkovy.
Detailní řešení centrální oblasti VLÚ v okolí Vřídla není v úrovni územního plánu města možné. Rovněž
otázka budoucnosti vřídelní kolonády nemůže být řešena tímto územním plánem. Než bude možné řešit
tento problém v podrobnější ÚPD, bude nutno provést podrobné technické a ekonomické analýzy, které
by měly vymezit prostor pro řešení urbanistické a architektonické.
4.7.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Vývoj lázeňství jako jedné z hlavních městotvorných funkcí bude do budoucna jistě ovlivněn řadou změn,
ať již v oblasti vlastní léčby, tak v oblasti organizační a technické. Lázeňství je nutno chápat i jako
významnou hospodářskou sféru, která přináší tisíce pracovních příležitostí a vyvolává ekonomické
aktivity i v dalších oborech.
V současné době je nutno přednostně zvyšovat standard stávajících zařízení a zvelebovat lázeňské
prostředí jako nedílnou součást lázeňské léčby. Veškerá činnost ve VLÚ musí být podřízena ochraně
přírodních léčivých zdrojů.
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4.8

CESTOVNÍ RUCH

4.8.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Cestovní ruch je ve světovém měřítku nejrychleji se rozvíjejícím hospodářským odvětvím. Otevřením
hranic po r. 1989 se podstatně zjednodušily formální podmínky pro zahraniční turisty v ČR. Podle statistik
překročil počet zahraničních návštěvníků v roce 1994 hranici 100 milionů. Tento dynamický nárůst se v
Karlových Varech projevil zejména zvýšením počtu jednodenních návštěvníků. Počet ubytovaných
zahraničních návštěvníků v letech 1990 až 1993 kolísal. V roce 1994 však již bylo dosaženo absolutně
nejvyššího počtu ubytovaných zahraničních návštěvníků. Celkový počet ubytovaných návštěvníků dosud
nedosáhl počtů z konce 80.let. Zde se patrně projevují určité diference pramenící v systému statistiky,
neboť lůžková kapacita se po listopadu 1989 více než zdvojnásobila.
Vývoj návštěvnosti je vyjádřen ve společném přehledu z lázeňství v předcházející kapitole. Na rozdíl od
lázeňství se ubytovací kapacity pro volný cestovní ruch značně zvýšily.
V roce 1989 bylo na území města k dispozici cca 1600 lůžek, v roce 1993 již 2427, v roce 1994 dokonce
3560 lůžek, čímž se přiblížila ubytovací kapacita pro volný cestovní ruch ubytovací kapacitě lázeňských
zařízení. Přitom jsou některé hotely v současné době mimo provoz. Např. jeden z největších
karlovarských hotelů Národní dům s 227 lůžky.
Značným problémem je koncentrace ubytovacích zařízení ve VLÚ, což přináší v zóně s omezenou
dopravou problémy jak s vlastním provozem, tak s odstavováním aut.
Přes značné kapacity v hotelech, není v Karlových Varech dostatek zařízení nejvyšších kategorií.
Přínosem proto je rekonstrukce nejvýznamnějšího karlovarského hotelu - GH Pupp.
Na úseku veřejného stravování se v poslední době zaznamenává značný nárůst kapacit a to často i na
úkor jiných služeb. Přestože nejsou známá statistická data o počtu míst v těchto zařízeních, lze
konstatovat, že jejich potřeba je plně saturována.
Určitým problémem v Karlových Varech je zaostávání úrovně služeb za vývojem cen. Disproporce mezi
kvalitou služeb a úrovní cen může do značné míry ovlivnit návštěvnost. To však je problém, který není
řešitelný územním plánem.
4.8.2

NÁVRH

V územním plánu se nenavrhují konkrétní staveniště pro nové hotely.
V málo využívané severní části areálu koupaliště Rolava je navrženo umístění sportovně
rehabilitačního a rekreačního centra ve vymezeném specifickém území rekreace (R - 6). Zde jsou
vytvořeny možnosti pro výstavbu turisticky atraktivního zařízení typu vodního ráje.
V prostoru bývalých kasáren ve Dvorech je vymezena specifická plocha občanského vybavení s
převahou zeleně (OV - 4). Je tak umožněna realizace komplexního areálu turistického parku a výstaviště.
Územní plán počítá s výstavbou ubytovacích zařízení (hotel, motel, bungalovy, autocamp apod.),
výstavních zařízení (trvalé i dočasné výstavní pavilony, volné výstavní plochy), stravovacích zařízení,
sportovních a rekreačních ploch a zařízení pro vodní turistiku.
V katastru Rosnice bylo územním plánem vymezeno specifické území rekreace (R - 5), které poskytne
možnosti pro realizaci zemědělsko-rekreačního areálu (přírodního zábavního parku). Územní plán počítá
s kombinovaným využitím území pro zemědělskou výrobu a rekreaci, s výstavbou ubytovacích zařízení
(penzion, bungalovy, motel apod.), sportovních a rekreačních zařízení a ploch (jezdectví, indiánská
vesnice, westernové městečko apod.), stravovacích zařízení, objektů pro chov koní, pastevectví apod.
Pro všechny výše uvedené specifické plochy a území jsou vyhláškou o závazných částech územního
plánu stanoveny individuální podmínky funkčního a prostorového využití.
Stanoviště pro cirkusy a lunaparky je navrženo umístit na víceúčelových plochách ve sportovním areálu
U vysílačky ve Staré Roli.
Mimo plochy jmenovitě určené pro ubytovací a jiné kapacity volného cestovního ruchu je možno další
ubytovací zařízení umisťovat v polyfunkčních územích zejména ve smíšených územích centrálních,
městských, rekreačních i venkovských.
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4.8.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Pro rozvoj cestovního ruchu samozřejmě nepostačují pouze dostatečné ubytovací kapacity. Aby se
prodloužila doba pobytu návštěvníků města, která je dnes v průměru 2,5 dne musí být zkvalitněna další
zařízení infrastruktury podle potřeb jednotlivých kategorií účastníků cestovního ruchu.
Tradiční je v Karlových Varech kongresová turistika, pro kterou jsou vytvořeny poměrně příznivé
podmínky - zejména v areálu Thermalu a GH Pupp, ale i v dalších zařízeních. Významný je i hotel
Národní dům, jehož sál je rovněž vhodný pro pořádání větších kongresů.
Kulturní turistika je vázaná jednak na cyklicky se opakující akce jako je mezinárodní filmový festival,
Tourfilm, Dvořákův karlovarský podzim, pěvecké soutěže, jednak na stálá zařízení a činnosti jako jsou
divadla, muzea, koncerty, galerie, výstavy. Zde rovněž nejsou z důvodu špatného stavebního stavu
využívané historické objekty jako je divadlo, Varieté v Národním domě apod. Neuspokojivé jsou
podmínky pro působení Karlovarského symfonického orchestru a Karlovarského pěveckého sboru a proto
jsou pro výstavbu koncertní síně navrženy alternativní lokality.
Sportovní turistice slouží především golfové hřiště, dostihové závodiště a tenisové areály. Pro špatný
technický stav a nedostatečné vybavení cestovního ruchu zatím neslouží karlovarské stadiony - zimní,
Slavie a Závodu míru. Chybí víceúčelová sportovní hala, plavecký areál apod. Územní plán proto
navrhuje jejich výstavbu a vymezuje i plochy pro rozšíření a zvýšení standardu hlavních sportovních
zařízení.
Cílem městské turistiky jsou významné historické soubory a jednotlivé památky. V Karlových Varech se
jedná především o památkovou zónu, která zahrnuje VLÚ a OSÚ. Tento jedinečný urbanistický soubor se
po celkové regeneraci jistě stane sám o sobě cílem turistů z ČR i ze zahraničí.
Karlovy Vary mají obrovský potenciál cestovního ruchu. Kromě značných ubytovacích a stravovacích
kapacit existuje řada dalších atraktivních zařízení, která nejsou vzhledem ke svému špatnému
stavebnímu stavu dostatečně využívána. Jedná se proto i v této sféře především o obnovu dochovaných
hodnot a doplnění chybějících zařízení, pro která jsou územním plánem vymezeny potřebné plochy a
území. Vytváření dalších nezbytných organizačních a ekonomických podmínek nelze zajistit
prostřednictvím územního plánu, ale pouze účinnou koncepční a realizační součinností města se všemi
subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu. Přínosem by se měla stát i regionální agentura
cestovního ruchu, jejíž založení připravují společně orgány samosprávy i státní správy v regionu.

4.9

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

4.9.1

VŠEOBECNÝ ÚVOD

Školství a výchovná, správní a zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, jsou převážně určena
obyvatelům města a jeho spádovému území. Kulturní a osvětová, tělovýchovná a sportovní zařízení,
maloobchod, služby a veřejné stravování jsou určeny všem okruhům uživatelů. Zařízení lázeňská a
ubytovací jsou určena převážně lázeňským hostům a turistům.
Jiným hlediskem při členění občanského vybavení je otázka zajištění jednotlivých druhů občanského
vybavení městem, státem nebo tržními mechanismy. I v tržním hospodářství jsou některé obory převážně
v rukou obcí a státu - školství a výchova, sociální péče, nebo do značné míry - zdravotnictví, kultura a
osvěta, tělovýchova a sport. Taková zařízení nově navržená je možno v územním plánu zařadit mezi
veřejně prospěšné stavby. Naopak maloobchod, služby, veřejné ubytování a stravování a lázeňství je
převážně ve sféře volné konkurence trhu.
Nároky na občanské vybavení jsou v čase velmi proměnné a tudíž není účelné ani potřebné detailně
kvantifikovat jednotlivá zařízení, zvláště pokud se jedná o zařízení, která se vyvíjejí převážně podle
požadavků trhu. Avšak ani pro zařízení, která mají charakter veřejně prospěšných staveb dnes neplatí
obecně platné ukazatele, podle kterých by zařízení měla být dimenzována. Územním plánem je proto
nutno vytvořit takové podmínky, aby rozvoj jednotlivých druhů občanského vybavení byl možný v potřebném rozsahu. Pro veřejně prospěšné stavby jsou územním plánem vymezené plochy. Pro umístění
ostatních zařízení občanského vybavení slouží škála polyfunkčních území, která umožňují jednotlivým
investorům vybrat si optimální lokalitu pro realizaci jejich podnikatelského záměru.
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4.9.2

ŠKOLSTVÍ A VÝCHOVA

4.9.2.1

Charakteristika současného stavu

V oblasti školství jsou značné rozdíly mezi jejich jednotlivými stupni. Zatímco potřeby mateřských a
základních škol jsou plně saturovány co do množství i lokalizace, je v oblasti středního a učňovského
školství řada problémů, které musí být řešeny.
Vzhledem ke změně věkové struktury obyvatelstva stále ubývá dětí předškolního a školního věku, a proto
mateřské a základní školy nejsou plně využívány. V základních školách v současné době připadá na
jednu třídu v průměru zhruba 21 žáků.
Ze středních škol pracuje v nevyhovujících podmínkách zdravotnická škola a ze středních odborných
učilišť SOU obchodní v Ondřejské ulici, SOU stravování a služeb na tř. TGM, SOU spojů na tř. TGM a
SOU Železniční v Západní ulici. Tato učiliště jsou situována v zastavěné části města bez potřebného
zázemí hřišť a dalšího vybavení, bez možnosti jejich rozšíření.
Soukromé školy a učiliště prozatím mají omezené kapacity a nehrají v této oblasti významnější roli.
Kapacita a rozmístění základních uměleckých škol neodpovídá současným potřebám.
4.9.2.2

Návrh

Mateřské školy
Navrhuje se zachovat s výjimkou Jízdárenské všechny stávající MŠ, rozšíření MŠ v Olšových Vratech a
výstavba nových MŠ v novém obytném souboru U vysílačky a v rozvojových plochách Sedlecká.
Vzhledem k očekávanému vývoji v bytové výstavbě zejména v Drahovicích, Doubí a Staré Roli, by v těchto územích neměly být rušeny žádné MŠ. Pokud počet dětí klesne přechodně natolik, že z ekonomických
důvodů nebudou moci být některé školy využívány, měly by být využity pro jiné funkce jen
dočasně, bez náročných úprav, aby v nich později mohl být obnoven provoz.
Základní školy
Navrhuje se zachovat všechny stávající ZŠ.
Z hlediska celkové bilance kapacit a potřeb, která byla v rámci návrhu územního plánu provedena, je
možno konstatovat, že v současné době připadá na jednu třídu v průměru cca 21 žáků (5200 žáků ve 250
třídách). Kolem roku 2015 bude ve školním věku i při dosažení 62 500 obyvatel zhruba 6500 dětí, což
představuje 26 žáků na jednu třídu. V konceptu navrhovaná výstavba dvou nových základních škol se
tedy ukazuje bezpředmětnou. Odhad počtu dětí k roku 2015 byl proveden na základě Projekce
obyvatelstva ČR do roku 2020 (ČSÚ 1993) a s přihlédnutím ke specifické věkové skladbě obyvatel
Karlových Varů (vyšší podíl poproduktivních obyvatel).
Územní plán tedy předpokládá optimálnější vytížení stávajících objektů. Pokud by počet žáků dočasně
klesl natolik, že by nebyly ZŠ plně vytíženy, měly by být využity dočasně pro jiné školské nebo výchovné
funkce jako ZUŠ nebo zařízení domu dětí a mládeže.
Zvláštní a speciální školy
V řešeném území zůstanou zachovány zvláštní školy ve Svahové a Vančurově ul. Pro potřeby zvláštní
školy ve Svahové ul. bude sloužit část MŠ v Jízdárenské ulici.
Také všechny speciální školy budou zachovány. Jedná se o dyslektickou školu v Mozartově ul. a školy při
nemocnici a dětské lázeňské léčebně. Pokud bude postavena nová dětská lázeňská léčebna, měla by v
ní být zřízena i speciální škola.
Základní umělecké školy
Stávající ZUŠ nepokrývají zcela současné potřeby. Umístění ZUŠ (hudební obor) v Táborské ulici je
zcela nevhodné. S výjimkou této školy, která by měla být přemístěna do domu č. 7 v ul. Krále Jiřího,
budou ostatní zachovány.Jedná se o ZUŠ ve Šmeralově ul. č. 32 a 40 v Rybářích, v Kollárově ul. v
Drahovicích, a ve Školní ul. ve Staré Roli.
Pro rozšíření ZUŠ se nabízejí plochy v ZDŠ a MŠ, které v současné době nejsou plně využity. Bylo by
účelné využít event. části těchto školních budov i na přechodnou dobu. V novém obytném souboru
Sedlecká by mělo být uvažováno s novou ZUŠ.
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Střední školy
Celková koncepce středního školství v ČR prozatím neexistuje a je obtížné do budoucna určit potřeby
konkrétně pro Karlovy Vary.
Územní plán proto určuje pouze místa pro přemístění dnes nevyhovujících škol (střední zdravotnická
škola v Poděbradské, soukromá akademie v Zahradní) a plochy pro další střední školy.
V územním plánu se navrhuje vytvoření nových školských areálů, a to především ve východních
Drahovicích, kde bylo již dřívějšími podrobnými studiemi prokázáno, že zde lze umístit střední
zdravotnickou školu a komplexní areál učňovských škol. Přednostně by v tomto prostoru měla být
umístěna zdravotnická škola včetně internátů, event. i střední odborné učiliště. Jako druhá lokalita pro
rozvoj středního školství je určena plocha na Zlatém kopečku na hranici dvou čtvrtí se značným podílem
trvalých obyvatel.
Dále územní plán navrhuje využít pro výstavbu středního nebo učňovského školství přestavbovou plochu
občanského vybavení západně od základní školy na Růžovém vrchu. Plocha má výhodnou vazbu na
základní školu a její sportovní vybavení, dobrou vazbu na MHD a ČD.
Střední odborná učiliště
Náhradou za nevyhovující a nedostatečné vybavení SOU obchodní, spojů, veřejného stravování a
služeb a zdravotní se navrhuje vybudování komplexního SOU s potřebným zázemím dílen, tělocvičen,
hřišť apod., eventuelně kombinaci s některou ze středních škol, se kterou by mohla být využívána některá
nákladná a prostorově náročná zařízení (stravování, sport). Alternativní umístění ve východních
Drahovicích nebo na Zlatém kopečku. Další plocha na Růžovém vrchu (viz. střední školy).
Ostatní zařízení
V řešeném území zůstávají zachována zařízení domu dětí a mládeže v Čankovské a Rolavské ul., dětský
domov v Jarní ul. a domovy mládeže v Lidické a Staré Kysibelské. Ostatní menší kapacity ve VLÚ a OSÚ
by měly být nahrazeny při výstavbě středoškolských areálů v Drahovicích a na Zlatém kopečku.
4.9.2.3

Závěry a doporučení

Školská zařízení tvoří jednu z nejdůležitějších skupin veřejně prospěšných staveb. Plochy vymezené pro
tuto skupinu zařízení je nutno považovat za minimální. Škála školských zařízení se může v návrhovém
období značně rozšířit. Jejich umístění je možné podle územního plánu v řadě polyfunkčních území.
4.9.3

KULTURA A OSVĚTA

4.9.3.1

Charakteristika současného stavu

Kulturní zařízení jsou v řešeném území koncentrována převážně ve VLÚ a OSÚ. Výjimku tvoří pouze síť
knihoven, která pokrývá téměř celé území města. Z významných kulturních zařízení je již delší dobu
mimo provoz divadlo Vítězslava Nezvala a sál varieté v Národním domě. Okrajové části města jsou
vesměs nedostatečně vybaveny kulturními zařízeními.
4.9.3.2

Návrh

Kulturní zařízení mají pro lázeňské místo mimořádný význam a tvoří důležitou součást infrastruktury
cestovního ruchu. Podmínky pro obnovu dochovaných kulturních zařízení a výstavbu zařízení nových
nejsou v současné době příliš příznivé, neboť se jedná o zařízení finančně velmi náročná a prostředky
uvolňované pro tuto sféru jsou nedostatečné.
Divadlo
Divadlo V. Nezvala je v současné době rekonstruováno. Pro výstavbu pomocných provozů se navrhuje
jednoznačně plocha v sousedství hotelu Central. V několika studiích bylo prokázáno, že umístění těchto
provozů je možno kombinovat s komerčními zařízeními např. s ubytovacími a stravovacími kapacitami.
Kina
V řešeném území zůstanou zachována stávající kina: Čas, velký sál v Thermalu spolu se třemi
předváděcími sály, kino Drahomíra, kino ve Staré Roli a letní kino ve VLÚ.
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Víceúčelové sály
V řešeném území zůstanou zachovány víceúčelové sály - síň Antonína Dvořáka v Lázních III, malý a
kongresový sál v LS Thermal, slavnostní sál v GH Pupp, sál v hotelu Národní dům, sál v Lidovém domě
ve Staré Roli, sál Motýl v OSÚ, který je dnes využíván jako divadelní sál vzhledem k rekonstrukci DVN.
Koncertní síně
Pro uvádění koncertů v současné době slouží především síň A.Dvořáka v Lázních III a slavnostní sál v
hotelu Pupp. Ve městě však neexistuje jednoúčelový koncertní sál, který by sloužil především
Karlovarskému symfonickému orchestru a pěveckým souborům. V územním plánu se vymezují pro tento
účel dvě alternativní umístění v rozvojových plochách smíšeného centrálního území - v Tuhnicích na
rozvojové ploše při Západní ulici a na Dolní Kamenné v Rybářích.
Pro vhodnější umístění v OSÚ nebo na jeho rozhraní s VLÚ nejsou k dispozici dostatečné plochy v
majetku města nebo státu. Územní plán proto doporučuje jako náměty k dalšímu podrobnějšímu
prověření lokality a řešení, které pokládá za vhodné z hlediska splnění urbanistických požadavků a vazeb
:
- rekonstrukce sálu v hotelu Národní dům
- dostavba hotelu Národní dům
- přestavba části bloku Moskevská, Jízdárenská, Krymská a Dr.Janatky
- přestavba části jiného bloku v okolí nám. Dr. M. Horákové
- integrace do případně realizovaného bloku v místě dnešního tržiště ve Varšavské ulici
- přestavba části bloku v okolí Tržnice
- přestavba části bloku Moskevská, Krále Jiřího a Svahová
Muzea a galerie
V řešeném území zůstane zachována galerie umění, Karlovarské muzeum na Nové Louce a Zámeckém
vrchu a muzeum Zlatý klíč s výstavní síní.
Knihovny
V řešeném území zůstanou zachovány všechny stávající knihovny. Nejvýznamnějšími knihovnami jsou
knihovny v ul. I.P.Pavlova ve VLÚ a v Lidické ul. v Pedagogické škole. Dále jsou knihovny v ul. Pražské,
v ul. Šumavské v Tuhnicích, ul. Chebské ve Dvorech, na nám. 17. listopadu, v ul. U koupaliště a v
Sedlec- ké ul. v Rybářích, ve Vítězné ul. v Drahovicích, v Olšových Vratech, v Doubí, Tašovicích a ve
Staré Roli.
Nové knihovny by měly být zřízeny v hlavních rozvojových územích bytové výstavby ve Staré Roli.
Rozšíření bude potřebné na Sedlecké, na Čankovské, v Doubí a Olšových Vratech.
Ostatní zařízení
Pro umístění nového archivu se navrhuje využít stávající pozemek archivu na křižovatce Sokolovské a
Majakovského ulice. Vhodnost pozemku byla prokázána již v dřívější době podrobnější studií.
Hvězdárna zůstane zachována na Hůrkách.
V územním plánu se navrhuje vymezit v navrženém sportovním areálu U vysílačky trvalou plochu pro
cirkusy a lunaparky v rozsahu cca 1-1,5 ha z celkové plochy 6 ha tohoto areálu. Tato plocha může být
využívána víceúčelově pro hry dětí nově navrhovaného obytného souboru U vysílačky.
4.9.3.3

Závěry a doporučení

Kulturní zařízení, s výjimkou koncertního sálu, mají většinou menší nároky na plochu, takže pro ně nejsou
vymezovány samostatné plochy. Metodika ÚPN umožňuje jejich umístění v převážné většině
polyfunkčních území. Na jejich konkrétní lokalizaci je nutno pamatovat při zpracování podrobnější ÚPD a
ÚPP.
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4.9.4

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

4.9.4.1

Charakteristika současného stavu

Základní lékařská péče v řešeném území je zajištěna v plném rozsahu. Kromě nemocnice a polikliniky II.
jsou prakticky všechna zdravotnická zařízení privatizována. Celkový stav nemocnice je neuspokojivý a
vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva a nákladům na provozování jeselských zařízení, klesá potřeba
počtu míst v těchto zařízeních.
Se stále se zvyšujícím podílem obyvatel poproduktivního věku se zvětšuje potřeba zařízení pro staré
občany, jichž je v současné době nedostatek. Na území města chybí především kapacitní dům důchodců.
Do budoucna se počítá s tím, že bude pokračovat proces přibližování soukromých lékařských praxí k
obyvatelům, tzn. jejich přemisťování do obytných území. U již zprivatizovaných objektů zdravotnických
zařízení je ve smyslu platné legislativy zajištěna jejich existence pro období deseti let. Otevřená zůstává
otázka polikliniky II., kde dosud privatizace neproběhla. Ze strany státních orgánů je zájem na využití
objektů pro umístění zařízení veřejné správy, neboť se jedná o původně administrativní budovu
umístěnou v centru města s dobrou návazností na místní i regionální dopravu. Územní plán proto
předpokládá výhledové navrácení objektu administrativní funkci.
Objekt dětské polikliniky byl vrácen Židovské obci a je dále provozován jako dětská poliklinika. Hlavní
zdravotnická zařízení, která byla privatizována lékaři - poliklinika I. na nám. M. Horákové, v Železniční ul.
v Rybářích, v Národní v Drahovicích, v Komenského v Doubí a ve Školní ve Staré Roli zůstávají
zachována.
Pro přestavbu nemocnice je zpracována celková studie a její realizace byla zahájena v r.1996. Do nemocnice budou soustředěna dvě zařízení z Vítězné ul. - kožní oddělení a transfuzní stanice.
Nová centralizovaná lékařská zdravotnická zařízení se v řešeném území nenavrhují. Podle metodiky
ÚPN je možno zdravotnická zařízení umisťovat ve všech obytných a dalších polyfunkčních územích.
4.9.4.2

Jesle

Kapacita jeslí je v současné době v řešeném území 235 míst. Jejich potřeba do budoucna bude závislá
do značné míry na sociální politice státu. V Karlových Varech však bude potřebu i nadále ovlivňovat
skutečnost, že v lázeňství je zapotřebí značný podíl ženských pracovních sil. ÚPN proto počítá se
zachováním stávajících zařízení a s výstavbou nových jeslí sdružených s MŠ na Růžovém vrchu..
4.9.4.3

Sociální péče

ÚPN počítá se zachováním všech stávajících zařízení sociální péče v řešeném území. V nových
obytných souborech Sedlecká a U vysílačky se navrhuje výstavba dalších domů s pečovatelskou
službou. V Drahovi- cích se navrhuje rozšíření domu - penzionu pro důchodce o 100 lůžek. Ve Staré Roli
se navrhuje rozšíření domova důchodců z 20 na 100 lůžek a v Doubí se navrhuje postavit nový domov
důchodců se 150 lůžky.
Další drobnější zařízení sociální péče jako např. domov pro matky s dětmi, azylové domy, denní
stacionáře apod. lze podle metodiky ÚPN umisťovat ve značné části polyfunkčních území.
4.9.5

TĚLOVÝCHOVA A SPORT

4.9.5.1

Charakteristika současného stavu

V řešeném území je evidováno cca 65 tělovýchovných a sportovních zařízení. Mezi nejvýznamnější patři
stadion Závodu míru v Tuhnicích, stadion Slavie v Drahovicích, zimní stadion v Rybářích, dostihové
závodiště ve Dvorech, tenisový areál v Gejzírparku a golfové hřiště v Olšových Vratech. Stadiony a
velkoplošná sportovní zařízení zaujímají v řešeném území plochu cca 134 ha, z toho zaujímá téměř 68
ha golfové hřiště a cca 27 ha závodiště ve Dvorech. Nedostatkem téměř všech stávajících sportovních
zařízení je jejich špatný stavební stav a nedostatečné vybavení.
4.9.5.2

Návrh

ÚPN počítá se zachováním všech stávajících sportovních zařízení a rozšířením následujících sportovišť :
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- Stadion závodu míru v Tuhnicích o cca 9 ha. V tomto areálu se navrhuje výstavba víceúčelové sportovní
haly, plaveckého areálu s krytým plaveckým bazénem a zařízením pro další sporty - stolní tenis,
squash, kuželky.
- Dostihové závodiště ve Dvorech o cca 5,5 ha. V tomto areálu se navrhuje umístit jednak nové stáje
náhradou za stávající, které jsou od závodiště odděleny ul. kpt. Jaroše, jednak jízdárnu a ubytovací a
stravovací zařízení..
- Nový sportovní areál v rozsahu cca 6 ha je navržen ve Staré Roli U vysílačky. Zde se navrhuje budovat
sportovní areál jako společné zařízení, které bude sloužit jak obyvatelům této části města, tak i
středoškolskému areálu na Zlatém kopečku. Ćást areálu v rozsahu cca 1 - 1,5 ha bude využita
víceúčelově i jako trvalá plocha pro cirkusy a lunaparky.
- V katastru Cihelen bude vybudováno nové golfové hřiště s doplňkovým vybavením v rozsahu cca 37
ha.
Celkově se navrhuje rozšířit velkoplošná sportovní zařízení ze stávajících 134 ha na téměř 200 ha.
Mimo plochy vyznačené v Plánu využití území jako sportovní, lze tato zařízení umisťovat do všech
ostatních polyfunkčních území. Zřízení umělého slalomového svahu se v řešeném území nenavrhuje,
neboť jeho umístění by bylo možné pouze v CHKO Slavkovský les a znamenalo by nevhodný zásah do
pří- rodního prostředí. Obnovení bobové a sáňkařské dráhy bez zásahů do lesních porostů je možné není ale předmětem řešení územního plánu města.
4.9.6

M ALOOBCHOD A SLUŽBY

4.9.6.1

Charakteristika současného stavu

O rozsahu zařízení maloobchodu a služeb neexistují žádná konkrétní statistická data. Tyto obory, které
jsou již zcela privatizovány mají velmi dynamický vývoj a trvale se proměňují. Průběžně dochází ke
změně sortimentu prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb - často na úkor zařízení sloužících
obyvatelům města. Zboží a poskytované služby se hlavně ve VLÚ a OSÚ orientují více na zahraniční
návštěvníky.
Obsluha hlavních obytných částí města je v současné době dostatečná. Problémem se stává v některých
případech umisťování provozoven v obytných domech a rodinných domcích v čistých obytných územích,
kde dochází k narušování obytné funkce (např. autoopravny, zámečnictví apod.). Nežádoucí je i snaha
některých investorů umisťovat v centrální části města kapacitní obchodní zařízení předměstského
charakteru, neodpovídající podlažností požadovaným intenzitám zastavění.
4.9.6.2

Návrh

V územním plánu se nenavrhují plochy nebo území výhradně pro obchodní zařízení. S rozvojem obchodu
se počítá ve smíšených územích centrálních, městských, lázeňských i venkovských, ale i územích
bydlení městského i venkovského typu a zčásti i v územích čistého bydlení. Velkokapacitní zařízení
obchodu a služeb je možno umisťovat v průmyslových územích a v územích drobné výroby a služeb.
Polyfunkční území vhodná pro umístění zařízení obchodu a služeb jsou zastoupena ve všech částech
města v dostatečném rozsahu. Jako smíšené území centrální je v územním plánu vyznačeno 29,5 ha,
jako smíšené území městské 190,4 ha, jako smíšené území venkovské 42,8 ha, jako území drobné
výroby a služeb 106,6 ha a jako území průmyslové výroby 79,4 ha.
ÚPN umožňuje stavět na vymezených plochách na okrajích města rozsáhlá nákupní střediska.
Doporučujeme však umisťovat kapacitní obchodní zařízení (obchodní domy) také do centrální oblasti
města na Dolní Kamennou v Rybářích a na Západní ul. v Tuhnicích, kam je zajištěna místní i regionální
hromadná doprava. Výstavba kapacitních zařízení jen v okrajových polohách by vedla k nevhodnému
nárůstu individuální motorové dopravy a k dalšímu zhoršení dopravní situace.
Nepřiměřený rozvoj nákupních center v příměstských polohách může vést k odumírání obchodní činnosti
v centrální oblasti, ke snížení výnosů a tím i k dalšímu chátrání, což je v našem případě velice závažné,
neboť dosud nebyly překonány deficity v péči o dochovaný stavební fond z období minulých padesáti let.
Pro přemístění centrálního městského tržiště z Varšavské ulice se navrhuje využít část smíšeného území
centrálního v prostoru dnešního Dolního nádraží. Zde bude zajištěna dobrá dopravní dostupnost MHD i
individuální dopravy (parkovací garáže, městský dopravní okruh) a i pěší dostupnost z dnešního centra je
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vyhovující. Nové tržiště je možno alternativně realizovat i v jiných územích smíšených nebo výroby, která
svojí polohou při městském dopravním okruhu zajistí dobrou dopravní dostupnost.
Zařízení Správy lázeňských parků a zahradnictví zůstanou zachována na stávajících plochách. Rovněž
všechna zahradnictví, s výjimkou zahradnictví Na vyhlídce, jsou vyznačena v ÚPN. S ohledem na
nepříznivé klimatické podmínky se nenavrhují nové plochy pro zahradnictví.
Pro přemístění krematoria nejsou navrhovány náhradní plochy, neboť výstavba nového zařízení není v
návrhovém období reálná. V úvahu přichází spíše rekonstrukce a použití modernější technologie, která
vyloučí veškeré hygienické výhrady k jeho současnému umístění.
Výstaviště se navrhuje v rámci využití plochy specifického občanského vybavení s převahou zeleně (OV 4) v prostoru bývalých kasáren Dvory I. Výhodná poloha při městském dopravním okruhu bude doplněna
možností násobného využití doplňkových zařízení (parkoviště, stravování, ubytování, sport) v širším
území od stadionu Závodu míru po závodiště Dvory.
4.9.7

ADMINISTRATIVA

4.9.7.1

Charakteristika současného stavu

Zařízení administrativy členíme na zařízení veřejná a soukromá. Na území města jsou umístěna zařízení
obou skupin. Zařízení státní správy a samosprávy jsou umístěna převážně ve stabilizovaných územích.
Otázka jejich případného přemístění bude ovlivněna především organizačními změnami, případně
nárůstem potřeb nebo vznikem potřeb nových (např. zřízení vyšších územně správních celků).
Soukromá sféra převážně využívá objektů bývalých ředitelství státních podniků a obdobných zařízení.
4.9.7.2

Návrh

Územní plán umožňuje výstavbu administrativních zařízení ve všech smíšených územích. Pro zařízení
státní správy jsou vymezeny pro veřejně prospěšné stavby dvě plochy - na Dolní Kamenné a v Tuhnicích.
Pokud by v souvislosti s ustavením vyšších územně správních celků vyvstaly větší nároky, budou
řešeny v podrobnější ÚPD v centrální oblasti města, tj. v území s dobrou dopravní obsluhou.
Ze stávajících zařízení veřejné správy počítá územní plán se zachováním stávajících zařízení:
Česká obchodní inspekce, Česká vodohospodářská inspekce, Okresní státní zastupitelství, Okresní
soud, Úřad města Karlovy Vary, Správa povodí Ohře Chomutov, Lázeňské lesy, Český telekomunikační
úřad MH ČR, Okresní správa pošt, Česká tisková kancelář, Finanční úřad, Okresní správa
nemocenského pojištění, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Katastrální úřad, Oblastní celní úřad,
Okresní úřad, Okresní archiv, Územní správa jeslí, Pracovní úřad, Pozemkový úřad, Česká školní
inspekce, Školský úřad, Okresní statistická správa, Státní meliorační správa, Ministerstvo zemědělství regionální odbor Pozemkový fond
4.9.8

ARMÁDA A ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY

4.9.8.1

Charakteristika současného stavu

Do této skupiny zahrnujeme zařízení armády ČR, policie ČR, městské policie, hasičský záchranný sbor
ČR, dopravní zdravotní službu, sbor dobrovolných hasičů.
Zařízení těchto orgánů a organizací jsou rozmístěna v šesti městských částech, většinou ve stabilizovaných územích.
4.9.8.2

Návrh

V územním plánu se počítá se zachováním těchto zařízení armády ČR :
Okresní vojenská správa, Foersterova, kasárna Dvory II, Posádková správa, Správa vojenského újezdu
Hradiště ve Dvorech a areálu v Rybářích na Počernické ulici
Skladový areál v Sokolovské je zahrnut do rozvojového území na Dolní Kamenné ul., kde je navrženo
využití jako smíšeného centrálního území.
Zařízení Policie ČR a městské policie, hasičského záchranného sboru a sboru dobrovolných hasičů
zůstanou zachována. Výjimku tvoří policejní složky umístěné v ulici I.P.Pavlova ve VLÚ. Ty budou
vymístěny po výstavbě nového policejního administrativního objektu ve smíšeném území centrálním na
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Dolní Kamenné. Při výstavbě nových obytných souborů v Doubí a Olšových Vratech by měly být
vybudovány i hasičské zbrojnice a obvodní oddělení policie ČR a policie městské.
Pro dopravní zdravotní službu jsou v návrhu územního plánu navrženy plochy východně od areálu
nemocnice.

4.10

REKREACE

4.10.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Veřejná rekreační zařízení s potřebným vybavením se v řešeném území s výjimkou koupaliště na Rolavě
nevyskytují. Pro rekreaci využívají obyvatelé údolí řeky Ohře a dalších vodních toků a některé vodní
nádrže nebo plochy jako např. nádrž na Krachu a pinky v bývalém těžebním území. Velkým rekreačním
potenciálem jsou lázeňské lesy se sítí vycházkových cest a s řadou cílů s možností občerstvení.
Individuální rekreaci slouží lokalita rekreačních chat v Tašovicích a několik rekreačních domků v Cihelnách. Individuální rekreaci slouží i zahrádkářské osady s rozlohou více než 120 ha.
4.10.2

NÁVRH

Územní plán počítá s dovybavením koupaliště na Rolavě při částečném omezení rozlohy území. V málo
využívané severní části areálu koupaliště Rolava je navrženo umístění sportovně rehabilitačního a
rekreačního centra ve vymezeném specifickém území rekreace (R - 6). Zde jsou vytvořeny podmínky pro
výstavbu turisticky atraktivního zařízení typu vodního ráje.
Územní plán navrhuje vytvoření organizovaného a vybaveného rekreačního areálu na pravém břehu řeky
Ohře mezi Chebským mostem a tuhnickou lávkou.
Návrhem severního zeleného pásu v prostoru Bohatic, Rybář a Sedlece vznikne potřebné rekreační
zázemí pro obyvatele severní části města - zejména Rybář, Bohatic a Sedlece. Počítá se v něm i se
zachováním vodních ploch, jakož i dalších vodních ploch na severu města.
S výstavbou rekreačních chat v řešeném území se nepočítá.
Územní plán navrhuje značný úbytek ploch stávajících zahrádek. Jejich plochy jsou využity zvláště pro
bytovou výstavbu (Drahovice, Tuhnice, Růžový vrch), ale i pro vymezení nových území pro výrobu,
smíšená území, sport, rekreaci a podobně. Plocha zahrádkářských osad se tak snižuje ze stávajících
123,9 ha o 68,2 ha, to je o více než polovinu.
Přestože územní plán předpokládá, že se zcela změní počet obyvatel bydlících v nájemních domech a v
rodinných domcích (pokud se uskuteční předpoklad územního plánu bude asi 50% nové bytové výstavby
uskutečněno formou rodinných domů), a proto značně poklesne potřeba zahrádek oddělených od
bydlení, územní plán vymezuje celou řadu ploch pro náhradní zřízení zahrádek v rozsahu 35,5 ha. Zde je
nutno zdůraznit slovo n á h r a d n í . Územní plán nepočítá s uvolňováním nových ploch pro výstavbu
nových zahrádek, ale jen pro náhradu zahrádek likvidovaných.
Celková výměra zahrádkářských osad činí v návrhu územního plánu 91,2 ha, což jsou cca 3/4 původní
rozlohy.

4.11

ZELEŇ, KRAJINA, PŘÍRODA

4.11.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

V řešeném území se nacházejí tyto prvky mimořádných krajinných a přírodních hodnot :
údolí Ohře u Svatošských skal, údolí Ohře pod Drahovicemi, údolí Teplé v Cihelnách, svahy údolí Teplé u
Richmondu, údolí Hloubku.
Další hodnotné prvky menšího rozsahu se nalézají rozptýleně po celém řešeném území:
údolí Rolavy nad Starou Rolí, údolí Chodovského potoka, revitalizované prostory historické těžby, louky u
Vratského potoka v Olšových Vratech, části lázeňských lesů, niva Ohře (Tuhnické ostrovy) a severní část
k.ú. Rosnice.
Z městské zeleně jsou nejkvalitnější parky ve vnitřním lázeňském území. Mimo VLÚ se nachází jediný
rozsáhlejší park - Rokosák v Drahovicích. Městská zeleň včetně alejí a stromořadí má rozsah zhruba 200
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ha, z toho jen menší část tvoří zeleň v hlavní funkci (parky, ostatní veřejná zeleň, svahová zeleň,
rekreační zeleň, hřbitovy, ostatní nelesní zeleň). Větší část ploch zeleně je zahrnuta v územích jiných
funkcí (bydlení, lázeňství, občanská vybavenost a další). Detailní charakteristika jednotlivých typů
městské zeleně je zpracována v Generelu zeleně Karlovy Vary.
Do řešeného území zasahuje zvláště chráněné území - Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Plán
péče se v současné době zpracovává.
Vyhlášeny jsou památné stromy Dub na Staré Kysibelské, Buk u Harta, Lípa u křížku a Dvořákův platan.
V řešeném území jsou registrovány dva významné krajinné prvky - Čankovská pískovna a Rašelinné
louky Olšová Vrata.
4.11.2

NÁVRH

K zajištění ochrany a obnovy krajiny, přírody a zeleně jsou stanoveny tyto hlavní zásady:
- vymezení zvláště chráněných částí přírody se nemění
- územní plán navrhuje územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, plochy
nezastavitelné zeleně a funkční typy zeleně
- zachování stávajících a obnova devastovaných prvků má přednost před zakládáním prvků nových
- propojení městské zeleně s volnou krajinou zajišťuje systém biokoridorů, alejí a stromořadí.
4.11.2.1

Územní systém ekologické stability

Zpracovatelem Generelu místního systému ekologické stability krajiny je Ekologická dílna Brno.
Dokument je součástí Generelu zeleně Karlovy Vary.
Územní plán navrhuje rozmístění jednotlivých prvků - ÚSES tak, aby byla zajištěna existence všech
významnějších společenstev, která mohou v řešeném území existovat. Jsou to lesy různého charakteru,
vlhké až mokré louky, křovinné formace, společenstva skal a sutí, společenstva tekoucích i stojatých vod.
Propojení těchto prvků jsou navržena tak, aby co nejvíce sledovala přirozené (údolí, hřbety) nebo
historicky vzniklé krajinné struktury (polní cesty, okraje porostů).
Pro plné fungování ÚSES je nutné zachovat:
- údolí Ohře nad Tašovicemi a pod ČOV v Drahovicích
- údolí Teplé nad Richmondem a v Cihelnách
- údolí Rolavy nad Starou Rolí
- údolí Hloubku
- síť biocenter a biokoridorů v lázeňských lesích
- louky v horní části Vratského potoka
- formačně pestré území severně od Rosnice
- údolí Chodovského potoka nad porcelánkou Dvory.
Další prvky, devastované či neúplné, ale schopné plnit funkci biocentra či biokoridoru, se navrhuje
obnovit nebo doplnit:
- prostory historické těžby v severní části území
- koridory při vodotečích v Rosnici a Sedleci
- porosty v meandru Ohře v Tuhnicích
- přirozenou dřevinnou skladbu ve vybraných lesních porostech.
Územní plán nenavrhuje vytvoření nových biocenter, nové biokoridory navrhuje založit tam, kde stávající
prvky úplně chybí, to je v Počernech a pro spojení Jenišov - Dvory. V severní části Staré Role je návrh
biokoridorů koordinován s výhledovou těžbou v nově stanovených dobývacích prostorech pro těžbu
kaolínu Stará Role I. a II.
Specifické řešení vyžaduje zastavěné území města, kde nelze zajistit požadované parametry prvků
ÚSES. Zde je hlavní důraz kladen na průchod biokoridorů po vodních tocích.
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Specifickým prostorem je také golfové hřiště v Cihelnách, zahrnuté do nadregionálního biokoridoru
"Teplá". Biokoridor zde bude mít podobu mřížky s několika větvemi a uzly.
Rozhodujícími liniovými prvky ÚSES jsou nadregionální biokoridory Ohře a Teplá a regionální biokoridory
Rolava a Chodovský potok. Dalšími velmi důležitými spojnicemi jsou Rolava - Rosnice - hřbet
Čankovského vrchu, Rolava - Sedlec - Otovice, Vratský potok - Kouzelné městečko, Cínový potok.
Rozhodujícími plošnými prvky a uzly ÚSES jsou nadregionální biocentrum Svatošské skály, regionální
biocentrum Hloubek - Bukový vrch a místní biocentra Letná, Bažantí vrch, Tuhnické ostrovy a meandr,
Vratské údolí, Lesní pobožnost, Nad Poštovním dvorem a Kouzelné městečko. Velmi důležitá jsou i další
místní biocentra v lázeňských lesích.
Pro zprostředkování příznivého působení biocenter a biokoridorů na okolní krajinu se navrhují interakční
prvky.
Rozmístění biocenter, biokoridorů a interakčních prvků zachycuje grafická příloha "Územní systém
ekologické stability a zeleň".
K zajištění funkčnosti biocenter a biokoridorů stanoví územní plán rámcová opatření a režim využívání.
Tyto údaje jsou uvedeny v příloze B vyhlášky o závazných částech územního plánu.
4.11.2.2

Významné krajinné prvky

Územní plán navrhuje k registraci dle § 6 zák. č. 114/92 Sb. soubor jedenácti prvků, zahrnující především
esteticky, geomorfologicky a geologicky hodnotné části krajiny mimo ÚSES.
Plošně nejrozsáhlejšími VKP jsou Letná a Pod Havířským vrchem, nejhodnotnějším prvkem z hlediska
unikátnosti je Balvaniště Počerny.Rozmístění VKP k registraci zachycuje grafická příloha "Územní systém
ekologické stability a zeleň".
Pro uchování a zlepšení přírodních a krajinných hodnot VKP stanoví územní plán rámcová opatření. Jsou
uvedena spolu s charakteristikami jednotlivých VKP.
_________________________________________________________________

Pořadové číslo
Kat. území
Název
Mapový list
Charakteristika

:a
: Stará Role
: Rybníček
: Sokolov 1-3
: Umělá vodní nádrž s lemem dřevin a bohatým výskytem mokřadních bylin.
Refugium obojživelníků.
Opatření
: zachovat stávající stav
______________________________________
Pořadové číslo
:b
Kat. území
: Rosnice
Název
: Lůmek nad Starou Rolí
Mapový list
: Sokolov 1-3
Charakteristika
: Opuštěný zatopený lůmek s porosty dřevin. Ukázka spontánní revitalizace
devastované plochy s vegetací na skalním podkladě v extrémních podmínkách.
Opatření
: ponechat spontánnímu vývoji
______________________________________
Pořadové číslo
:c
Kat. území
: Rosnice
Název
: Letná
Mapový list
: Sokolov 1-3, 0-3
Charakteristika
: viz biocentrum č. 3
Opatření
: viz biocentrum č. 3
______________________________________
Pořadové číslo
:d
Kat. území
: Rosnice, Čankov
Název
: Zadní Rosnice
Mapový list
: Sokolov 0-3
Charakteristika
: Dvě meze s dokonalým vertikálním i horizontálním zápojem. Refugium
drobné zvěře, krajinotvorný a protierozní význam. Na horním konci dvě hodnotné lípy.
Opatření
: ponechat spontánnímu vývoji
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-------------------------------------------------------------Pořadové číslo
:e
Kat. území
: Počerny
Název
: Lada Počerny
Mapový list
: Sokolov 1-4
Charakteristika
: Občas kosený travní porost a dřevinami zarostlý svah nad ním. Velké
množství zpěvných ptáků
Opatření
: Kosit travní porost, jinak ponechat spontánnímu vývoji.
______________________________________
Pořadové číslo
:f
Kat. území
: Počerny
Název
: Pod Havířským vrchem
Mapový list
: Sokolov 1-4
Charakteristika
: Mokřina s vlhkomilnými bylinami, rybníčky, louky s porosty dřevin. Bohatá
bylinná vegetace, výskyt obojživelníků, plazů, vodních plžů.
Opatření
: Zajistit občasné kosení louky, zachovat rybníčky, jinak ponechat spontánnímu
vývoji
_____________________________________
Pořadové číslo
:g
Kat. území
: Počerny
Název
: Balvaniště Počerny
Mapový list
: Sokolov 1-4
Charakteristika
: Dvě balvaniště křemenců a křemitých pískovců - zbytky rozpadlého
Kvarcitového příkrovu. Geomorfologicky, geologicky i mykologicky hodnotná
lokalita.
Opatření
: Odstranit divokou skládku, jinak zachovat stávající stav (zamezit přílišnému
zarůstání volných ploch). Prvek je ohrožen výstavbou silničního obchvatu
.________________________________________-______________________
Pořadové číslo
:h
Kat. území
: Dvory
Název
: Nivy
Mapový list
: Sokolov 1-5
Charakteristika
: Polní remíz s rybníčkem ve vrbině a přilehlá travnatá plocha.
Opatření
: Doplnit skupinkami dřevin (dub, jasan), jinak ponechat spontánnímu vývoji
_____________________________________________________________________
Pořadové číslo
:i
Kat. území
: Karlovy Vary
Název
: Dvořákovy sady
Mapový list
: Karlovy Vary 9-5
Charakteristika
: Městský park výrazně reprezentačního charakteru s řadou hodnotných
dřevin. Památný strom Dvořákův platan.
Opatření
: Intenzivní péče a údržba
______________________________________
Pořadové číslo
:j
Kat. území
: Drahovice
Název
: Červená kyselka
Mapový list
: Karlovy Vary 9-5
Charakteristika
: Rozptýlené i jímané prameny minerální vody, využívané již v 19. století (oční
voda). Lokalita je dnes značně poškozena.
Opatření
: Vyčistit od odpadů, příp. upravit jímání a obnovit pěší stezky.
______________________________________
Pořadové číslo
:k
Kat. území
: Drahovice
Název
: Soví skála
Mapový list
: Karlovy Vary 8-5
Charakteristika
: Skalní útvar nad Ohří se smíšenými porosty. Geomorfologicky významná
lokalita.
Opatření
: Zachovat stávající stav.
_______________________________________
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V řešeném území se nacházejí i VKP, jejichž ochrana vyplývá přímo ze zák. č. 114/92 Sb. Jsou to lesy,
vodní toky a rybníky, údolní nivy. Kromě údolních niv jsou zakresleny v grafické příloze.
4.11.2.3

Plochy a funkční typy zeleně

V grafické příloze "Územní systém ekologické stability a zeleň" jsou vymezeny jako plochy zeleně parky,
ostatní veřejná zeleň (zpravidla v zastavěném území), svahová a ochranná zeleň, rekreační zeleň,
hřbitovy, ostatní nelesní zeleň (zpravidla ve volné krajině) a pásy břehových a doprovodných porostů
podél řek Ohře, Teplé, Rolavy a Chodovského potoka. Zvlášť jsou vyznačeny aleje a stromořadí.
V grafické příloze není zakreslena zeleň vyskytující se v plochách jiných funkcí tak, jak je podchycena v
Generelu zeleně Karlovy Vary. Je to dáno metodikou zpracování, kdy plochy výrazně menší než 0,5 ha
jsou začleněny do ploch jiných funkcí. Zastavění takových ploch kvalitní nebo veřejné zeleně nebude
možné. Vyhláška o závazných částech územního plánu také stanoví pro jednotlivé druhy polyfunkčních
území a některé druhy monofunkčních ploch minimální procenta zeleně, které je nutno při zastavování
pozemku ponechat, dále stanoví minimální procentuální rozsah plochy rozvojových území, které je
nutno v následné ÚPD nebo ÚPP vymezit jako souvislé plochy zeleně.
S likvidací ploch zeleně při realizaci koncepce územního plánu je nutno počítat zejména při výstavbě
komunikací, v ostatních případech se požaduje zakomponování hodnotných stávajících prvků do nové
výstavby.
Stávající parky zůstávají zachovány. Neudržované a zanedbané plochy zeleně se navrhuje
zkultivovat a využít jako veřejnou zeleň (nábřeží Ohře, svah nad kostelem sv. Lukáše, svahy u
Drahomíry).
Vzhledem k prostorovým možnostem sídla se navrhují nové plochy zeleně především v okrajových
částech města. V rámci vytváření ÚSES je nejvýznamnější plochou meandr Ohře v Tuhnicích. Plocha je
uzlem ÚSES, bude mít polopřirozený charakter a s jejím rekreačním využíváním se nepočítá.
Nejvýznamnějšími liniovými prvky jsou nové úseky biokoridorů v Počernech, Dvorech, Tašovicích,
Rosnici a Olšových Vratech.Mimo ÚSES je nejvýznamnějším prostorem tzv. zelený pás, zahrnující území
mezi Bažantím vrchem a Otovicemi, devastované historickou těžbou a složišti popelovin. Kromě složiště
Sedlec, které se navrhuje zalesnit, se na ostatních plochách navrhuje založit nebo zkultivovat zeleň
charakteru lesoparku s rekreačním a sportovním vybavením. Prostor biocentra u Bohemie se navrhuje
upravovat jen částečně, aby byl zachován jeho polopřirozený charakter. Aktivity typu "ekovesnička" je
nutno směřovat mimo něj.
Výrazným estetickým prvkem a určitou náhradou ztraceného přírodního prostředí jsou aleje a stromořadí.
Územní plán navrhuje doplnění, obnovu a založení nových prvků zejména v centru města (T.G.Masaryka,
dr. D.Bechera, Zeyerova, Moskevská, Varšavská), na Čerťáku, na Jáchymovské a Sokolovské ulici, v
prostorech nové výstavby (Drahovice - Krokova, Stará Role - Okružní) a na trasách ze zastavěného
území do volné krajiny. Navrhované úseky jsou zakresleny v grafické příloze.
Síť biokoridorů, alejí a stromořadí zajišťuje zároveň propojení zeleně městské se zelení ve volné krajině.
Územní plán stanoví prostory, v nichž je potřebné zachovat, obnovit nebo založit určitý funkční typ
zeleně. Funkčními typy jsou:
- louky, pastviny
- mokřady
- plošné porosty dřevin
- nesouvislé porosty dřevin
- lada
Stanovení funkčních typů se týká především prvků ÚSES, VKP a jiných exponovaných ploch. V grafické
příloze jsou funkční typy znázorněny značkami.
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4.12

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.12.1

FUNKCE DOPRAVY A CÍLE ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU

Doprava zaujímá mezi základními funkčními systémy města důležité postavení. Zprostředkovává
nezbytné vztahy mezi jednotlivými složkami města, jako je bydlení, zaměstnání, obchod, lázeňství,
rekreace apod. Koncepční návrhy dopravního řešení by měly být v koordinaci s rozvojem a novým
spektrem pracovních příležitostí, rozvojem a stabilizací sídelní struktury s ohledem na ochranu přírodních
a krajinných celků i rozvoj lázeňství, rekreace a cestovního ruchu.
Otevření hranic, změny vlastnických vztahů, útlum těžby uhlí, vývoj návštěvnosti lázní, se výrazně
odrazily na všech formách dopravy.
Silniční doprava zaznamenala bouřlivý rozvoj, který předčil rozvojové křivky platné pro západní Evropu.
Lázeňské postavení města vyžaduje pokud možno redukci tranzitní nákladní dopravy a její vyloučení z
vlastního sídelního útvaru.
Současný stav a funkci železniční dopravy v Karlových Varech nelze vzhledem k významu lázní
považovat za důstojnou a adekvátní. Důraz je nutno klást na zvýšený význam osobní dopravy, již z toho
důvodu, že je a při vyšší kvalitě by byla ještě více využívána lázeňskými hosty. Definitivní odpis zásob
uhlí v Čankovské pánvi ukončil stavební uzávěru, ale i podstatně změnil názor na využití dříve
uplatňovaných rezervních ploch pro výstavbu části nákladového nádraží v Bohaticích.
V oblasti dopravy je tedy nutno preferovat takové řešení, které přiblíží jak fyzicky, tak svojí kvalitou osobní
dopravu obyvatelstvu a lázeňským hostům, ovšem za dodržení ochrany životního prostředí před
negativními vlivy dopravy a současně oddálí nákladní tranzitní dopravu pokud možno mimo tuto oblast.
Prvním krokem je realizace průtahu státní silnice I/6, kde již stavby uvedené do provozu podstatně
ulehčily nejzatíženějším uličním komunikacím, tj. Vítězná ulice, Chebský most, Sokolovská ulice. V blízké
budoucnosti je nutno přikročit k pokračování výstavby celého tahu I/6, neboť současný stav
automobilizace již přesahuje prognózy roku 2000. Expanzní nárůst počtu automobilů a výrazná obměna a
změna skladby vozového parku okamžitě stupňuje nároky na kapacitu a uspořádání silniční sítě, na
nabídku kapacitních parkovacích a odstavných ploch, na služby a vybavenost pro motoristy. S těmito
argumenty počítá dopravní řešení územního plánu a v návrhu se snaží o optimální řešení silniční sítě,
aby vyhovovalo jak tranzitní tak vnitroměstské dopravě. Trasy železnic zůstávají ve stávajícím stavu.
Městskou hromadnou dopravu se snažíme zlepšit zapojením železniční dopravy do tzv. integrovaného
systému osob, který splňuje i ekologické požadavky.
4.12.2

ŠIRŠÍ VZTAHY

Městem Karlovy Vary přímo probíhá státní silniční síť. Osu tvoří st.silnice I/6 Praha - Cheb, která patří do
hlavní sítě ČR a je současně mezinárodním tahem E 48. Severovýchodním směrem z Karlových Varů
vede st. silnice I/13 směr Chomutov - Děčín - Liberec, v mezinárodní síti vedená jako E 442. Další st.
silnice I. třídy I/20 vychází z Karlových Varů ve směru Plzeň - České Budějovice, má označení E 49.
Od západu k východu probíhá st. silnice II/222 Chodov - Kyselka a na sever k Nejdku míří st. silnice
II/220. Na území města je též síť silnic III. tříd. Jsou to tyto komunikace : III/2201 Stará Role - Otovice,
III/22129 Otovice - stará sil. I/13, III/22134 Karlovy Vary - Čankov, III/2227 Dvory - Počerny a III/0201 od
hráze v Březové k hotelu Richmond.
Městem prochází hlavní dvojkolejná železniční trať Praha - Cheb - SRN č. 140 a vedlejší jednokolejné
tratě do Mariánských Lázní č. 149, Merklína č. 141 a Potůček č. 142.
V Olšových Vratech se nachází mezinárodní letiště Karlovy Vary.
4.12.3

SILNIČNÍ DOPRAVA

Síť silničních komunikací ve městě Karlovy Vary je dána historickým vývojem sídla a vzrůstajícími nároky
na dopravní obsluhu. Trasou v ulici Na vyhlídce bylo možno v historii dopravně zklidnit vnitřní lázeňské
území. Dopravní odlehčení obchodně administrativní části města na soutoku Teplé a Ohře řeší částečně
realizovaný průtah městem.
Ve vnitřní dopravě, jejíž intenzita se bude i nadále zvyšovat, jsou nezbytně nutné dopravní okruhy
a) drahovický - Bezručova, Lidická, Stará Kysibelská, Vítězná
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b) městský - spojuje Rybáře, Dvory, Tuhnice a obchodně správní území v trase ulic Sokolovské,
Chebské, kpt. Jaroše a Západní. V prostoru tuhnické lávky je navržena střední příčka s novým mostem
přes Ohři. Městský okruh a jeho střední příčka odlehčí dopravně přetíženému Chebskému mostu.
Drahovický a městský okruh spojuje čtyřpruhová ulice Horova.
Pro další rozvoj města a zajištění jeho životaschopnosti je nutno urychleně realizovat :
a) pokračování průtahu Karlovy Vary v jeho západní části, tj. trasu Zimní stadion - Jenišov včetně nového
připojení na Starou Roli
b) dokompletování městského okruhu (ul. Sokolovská, Chebská, kpt. Jaroše, Západní, Chebský most) o
střední příčku v trase : průtah I/6 u Zimního stadionu, nový most přes Ohři, ul. Západní
c) zahájit výstavbu silničního obchvatu zejména v úseku Pražský most - ul. Jáchymovská (Mostecká)
Zcela specifické podmínky pro dopravní obsluhu má vnitřní lázeňské území (VLÚ). Hluboké údolí s
hustou zástavbou a minerálními prameny má prakticky vyčerpány všechny možnosti vedení povrchových
silničních tras.
Jako jediná možnost budoucího efektivního zpřístupnění jižní části VLÚ se jeví tunelové trasy, napojené
na síť městských komunikací. Jejich realizace je však reálná až po návrhovém období.
Velký dluh je též v zajištění prostorů pro dopravu v klidu; citelný nedostatek je opět v prostoru VLÚ.
Odstranění nedostatku parkovacích a odstavných stání může zajistit pouze velkorysá výstavba
velkokapacitních parkovacích domů, umístěných na povrchu i v podzemí.
Dopravní zatížení silniční sítě

4.12.3.1

Vývoj automobilové dopravy podchycuje sčítání dopravy a generel dopravy.
Poslední celostátní sčítání dopravy proběhlo v roce 1995 a jeho výsledky jsou v ÚPN Karlovy Vary
zohledněny.
Generel dopravy jako velice důležitý podklad pro územní rozhodování je z roku 1977 a v současné době
je již překonaný. Absence této dokumentace se pro účely ÚPN Karlovy Vary nahrazuje úvahou, která
vychází z dostupných podkladů.
vozidla ve městě Karlovy Vary

vozidla v okrese Karlovy Vary

rok
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

osobní
celkem vozy
43 512
43 511
43 888
44 625
45 929
47 230
49 136
50 898
53 230
58 480
57 518

23 385
23 500
23 743
24 231
24 985
25 740
27 025
28 503
30 341
34 502
35 086

% osobní
z celku

osobní
vozy

53,7
54,0
54,1
54,3
54,4
54,5
55,0
56,0
57,0
59,0
61,0

14 031
14 100
14 246
14 539
14 991
15 444
16 350
17 102
18 205
20 701
21 052

počet
os.vozy/
% přírůstek
obyvatel 1000 obyv. minulý rok=100%
57 795
56 800
56 298
55 850
58 138
57 860
56 162
56 026
55 861
55 622
55 298

242
248
253
260
258
267
291
304
326
372
381

+ 2,5
+ 2,0
+ 2,8
- 0,8
+ 3,5
+ 9,0
+ 4,5
+ 7,2
+ 14,1
+ 2,4

Tabulka i grafy jasně dokumentují dramatický nárůst počtu osobních vozů po roce 1990. Byly překonány
prognózy pro bývalou ČSSR z roku 1973, ale i ukazatelé z roku 1980 pro Evropu jako celek. Bohatě jsou
překročeny údaje, které předpokládal generel dopravy z roku 1977. Ani růstová křivka Ředitelství silnic
ČR, platná celostátně pro silnice, vycházející ze stavu v r. 1990, se nekryje se skutečností a tím s
odvozenou prognózou, platnou pro město Karlovy Vary. Dle dnešních odhadů je vzájemný podíl dopravy
vnitroměstské, tranzitní a cílové + výchozí v poměru 1/3 : 1/3 : 1/3.
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Na základě výše uvedeného lze předpokládat dosažení těchto hodnot v cílových letech :
rok

1995

v Karlových Varech žije obyvatel
osobní vozy : vozů na 1000 obyvatel
osobních vozů (ks)
motorová vozidla : vozů na 1000 obyvatel
vozidel celkem

55 298
381
21 052
488
26 985

2010

2015

62 000 62 500
445
455
27 590 28440
528
538
32 736 33 630

Těmto hodnotám je nutné uzpůsobit dopravní tahy, ale zejména prostory pro dopravu v klidu.

4.12.3.2

Silniční síť - kapacity

Poslední podrobný průzkum silniční dopravy v prostoru města je z roku 1977 a byl podkladem ke zpracování návrhu územního plánu v roce 1989. V této době ještě platila stavební uzávěra ložiska Čankov.
Sčítání dopravy celostátní proběhlo v roce 1995, ale rozvojové koeficienty pro region karlovarska k disposici dosud nejsou. Bylo provedeno porovnání výsledků sčítání 1985 - 1990 - 1995 a je uvedeno v
tabulce "Porovnání výsledků sčítání a prognózy dopravy v letech 1985 - 90 - 95.
Vysoký stupeň intenzity dopravy na průtahu I/6 dokumentuje zásadní význam této stavby pro město.
Největší podíl dopravy ve městě se realizuje na trase, která má k tomu účelu vhodné parametry. Vysoké
intenzity na ulici Sokolovské U Koníčka (!) a Geodézie opravňují požadavek urychleného dokončení
průtahu směrem k Jenišovu. Vysoké zatížení ulice Sokolovské u Elite je způsobeno tím, že až dosud tudy
vede hlavní přístupový směr do průmyslové zóny města (Sedlec, Bohatice, OtovIce). Ostatní přístupy z
jihu (od Ohře, průtahu I/6) jsou v důsledku nevyhovujících křížení s tratí ČD bezvýznamné. Tuto
skutečnost může změnit pouze napojení průmyslové zóny na kapacitní obchvat města, který přechod trati
ČD řeší. Také realizace tohoto tahu je tedy v životním zájmu města.
Z městských komunikací vykazuje vysoké dopravní intenzity most kpt. Jaroše a Chebský most. Přechod
Ohře ve směru sever - jih řeší tzv. příčka městského okruhu. Vysoká zátěž v prostoru Nemocnice na
Bezručově ul. je pro budoucnost VLÚ varující a klíčová. Je nutno urychleně hledat řešení dalšího přístupu
do VLÚ.
4.12.3.3

Silniční síť

Státní silnice
Základní dopravní páteř města tvoří průtah st. silnice I. tř. č. 6 Praha - Karlovy Vary - Cheb a z ní odbočují
silnice I. tř. č. 13 na Ostrov - Chomutov - Teplice - Liberec.
Tyto hlavní tahy státní silniční sítě doplňuje základní tah sil. I. tř. č. 20 Karlovy Vary - Bečov - Plzeň.
Silnice č. 6, č. 20 a č. 13 patří do vybrané silniční sítě. Tyto silnice doplňují silnice II. třídy. Jsou to: silnice
II/220 Karlovy Vary - Nejdek - st. hranice se SRN, sil. II/222 Chodov - Karlovy Vary - Kyselka.
St. silnice III. třídy jsou na území města místními komunikacemi. Tyto silnice spojují sídla: Hůrky,
Andělská Hora, Všeborovice, Vysoká, Dalovice, Otovice, Sedlec, Rosnice, Čankov, Počerny, Jenišov,
Hory.
a) St. silnice I/6 Praha - Karlovy Vary - Cheb, mezinárodní tah E 48
Tato silnice je páteřní komunikací města, vytváří průtah městem od východu k západu. Průtah městem
je v kat. MS 20, v úseku Drahovický most - Zimní stadion v kat. MS 20/60 modifikované. Část v
extravilánu Drahovice - Olšová Vrata bude v kat. MS 20/80 a to jako 4-pruhová, směrově rozdělená
komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami Drahovice a Olšová Vrata. Další pokračování průtahu až po
křižovatku se st. silnicí I/20 bude v kat. MR 24,5/100.
V pokračování na západ se průtah sil. I/6 za zimním stadionem stáčí na sever, kde je vyvinuta
mimoúrovňová křižovatka pro směr křižujícího paprsku Tuhnice - Rybáře. Hlavní trasa překračuje říčku
Rolavu a stávající křižovatku U koníčka. Následuje podjezd pod tratí a mimoúrovňová křižovatka
směr do Staré Role. Trasa jde v hlubokém zářezu v prostoru Zlatého kopečku a ve stoupání souběžně s
tratí ČD přechází ulici Starorolskou, která je opět mimoúrovňově napojena. Trasa se zde opět stáčí k jihu,
mostem přejde trať ČD a celé údolí Chodovského potoka. Odtud pokračuje západním směrem a napojí
se na uvažovanou R 6 u obce Jenišov. Hluboký zářez u Zlatého kopečku bude následně zakryt a
komunikace tak bude vedena v tunelu.
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I přes výrazný pokles dopravy v ul. Vítězné, Ostrovské a Sokolovské, který nastal po vybudování části
průtahu I/6, vznikají problémy na úrovni městské dopravy zdrojové a cílové, která využívá převážně
Chebský most, kde dochází v dopravních špičkách k překročení kapacity. Z tohoto důvodu je současně
řešeno propojení I/6 Stará Role - Tuhnice po novém přemostění Ohře a železnice ČD Karlovy VaryMariánské Lázně. Nové přemostění Ohře odlehčí Chebskému mostu a vytvoří střední příčku v městském
okruhu, který tvoří ul. Sokolovská, Chebská, kpt. Jaroše, Západní, Chebský most. Komunikace
městského okruhu jsou v prostoru zástavby stabilizovány (tj. ul. Sokolovsá, Chebská, kpt. Jaroše,
Chebský most). Na jejím pravém břehu Ohře je nově koncipována ul. Západní. Je zařazena do funkční
třídy B2, tj. jako sběrná, s důrazem na požadovaný dopravní význam. Od ul. Dr.Janatky až po jižní
předmostí nového mostu přes Ohři se uvažuje se čtyřpruhovou komunikací v kat. MS 16,5/60. Další
pokračování ve směru Dvorský most - most Doubí je v kat. MS 9/60.
Základní koncepce vychází z potřeby řešení dopravních problémů města, vzniklých prudkým nárůstem
dopravy. Uvažovaný systém vytvoří kapacitní, jednoduchý a srozumitelný systém, který by řidičům nabídl
rovnocennou možnost spojení obou částí města jako protiváhu k dnešnímu přetíženému Chebskému
mostu.
b) Obchvat silnice I/6 - výhled
Po uvolnění prostoru Čankovské pánve je možno uvažovat o silniční trase, která by zajistila odvedení
tranzitní dopravy mimo město, jakož i obsluhu cílů (zde zejména průmyslových závodů) v jeho dosahu.
Zároveň by byla překonána výrazná dopravní překážka v západní části města, kterou představuje zcela
nedostatečná možnost křížení silniční a železniční dopravy (nízké podjezdné výšky mostů, úrovňové
přejezdy). Po uvedení do provozu by měl obchvat převádět majoritní podíl silniční dopravy v prostoru
města. Tomu je nutno přizpůsobit i filosofii koncových křižovatek u "Orlova" a Jenišova.
Realizace průtahu je bez diskuse nejdůležitější dopravní stavbou a jeho realizace nutně předchází všem
ostatním. Z toho důvodu byla podrobnější etapizace vyjádřena rozdílným zakreslením navazujícího
obchvatu ve výkresech Plánu využití území a Dopravy a dopravních zařízení.
V Plánu využití území je zakresleno konečné výhledové řešení, včetně přesměrování hlavních
dopravních proudů v křižovatkách propojujících průtah s obchvatem. Ve výkrese Dopravy a dopravních
zařízení je obchvat zakreslen v redukovaném dvoupruhovém, směrově nerozděleném, uspořádání se
zjednodušeným vyvinutím jednotlivých MUK a se stavem propojujících křižovatek v době po dokončení
průtahu.
Začátek obchvatu je na křižovatce ulic Táborská, Bohatická, Teplárenská, prakticky v prostoru trubkovité
křižovatky na karlovarském předpolí mostu přes Ohři a I/13. Trasa podchází trať ČD a nadjezdem kříží
ulici Jáchymovskou. Stáčí se k západu, obchází Sedlec mezi zámečkem a odkališti, jižně se dotýká sídla
Rosnice a Starou Roli obchází severně. Mimoúrovňově kříží silnici II/220 na Nejdek, mostem přechází
údolí Rolavy a trať ČD Karlovy Vary-Nejdek a pokračuje dále směrem jižním. Další křížení je se silnicí na
Počerny a pak s tratí ČD Karlovy Vary - Cheb. Konec obchvatu je na průtahu I/6 v prostoru
křižovatky s I/20 u Jenišova. Délka obchvatu je 8700 m, kategorie S 24,5/100 s tím, že dle výsledků nově
zpracovaného generelu dopravy počítá územní plán s etapovou výstavbou, případně i v polovičním
profilu. Výhledové řešení obchvatu je zakresleno v Plánu využití území, ve výkrese Dopravy a dopravních
zařízení je vyjádřena doporučená I.etapa realizace.
Všechny křižovatky na obchvatu jsou mimoúrovňové.
Křižovatka na začátku úseku u "Orlova" bude křižovatkou nejsložitější, vzhledem ke snaze o zachování
stávajícího mostu a estakád na jedné straně, a o přesměrování hlavního směru Praha - průtah do směru
Praha - obchvat na straně druhé. Územní plán předkládá možné tvarové řešení, které je následně nutno
prověřit a dotvořit v podrobnější dokumentaci. Pro ochranu prostoru křižovatky je vymezeno ve výkresu
Doprava a dopravní zařízení chráněné území pro výstavbu.
V Plánu využití území je křižovatka zakreslena ve svém výsledném tvaru po napojení obchvatu, ve výkresu Dopravy a dopravních zařízení je zakreslena I.etapa, v tomto případě stávající řešení křižovatky
Další křižovatka, která připojuje Bohatice je před tratí Karlovy Vary - Chomutov.
Úplná křižovatka typu diamant je na křížení I/6 a původní I/13 (Jáchymovská).
Mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Čankov se rozvinula v prostoru odkališť, které budou zasypány.
Křižovatka má osmičkový tvar. V blízkosti této křižovatky je stávající průsečná křižovatka směrů Sedlec Stará Role x Rybáře - Čankov, která má nevyhovující směrové a výškové poměry. Její funkci komplikuje
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též nedostatečná podjezdná výška pod tratí ČD (2,80m). Je nutná přestavba železničního mostu na
vyhovující parametry.
Následuje připojení II/220 směr Nejdek - Stará Role osmičkovou křižovatkou.
Silnice II/222 Karlovy Vary - Počerny - Mírová - Chodov je připojena deltovitou křižovatkou s mostem přes
4-pruh.
Ukončení obchvatu je na průtahu I/6 u obce Jenišov, opět mimoúrovňovou křižovatkou. Její tvar v I.etapě,
to je po dokončení průtahu, je opět zakreslen ve výkresu Dopravy a dopravních zařízení. V Plánu využití
území je výsledný tvar po napojení obchvatu. I zde je důležitou zásadou řešení přesměrování hlavního
proudu ze směru Cheb - průtah do směru Cheb - obchvat.
c) Státní silnice I/20 Karlovy Vary - Plzeň
Tento tah patří do základní silniční sítě. V minulých letech byl rekonstruován od Bečova k začátku
přehrady Březová.
V pokračování do Karlových Varů byla doložena další neprůchodnost pro silnici I. tř. a proto bylo přijato
ŘS ČR řešení, kdy I/20 je přeložena v trase Toužim - Žalmanov a zde napojena na čtyřpruhovou R/6.
Vzhledem k tomuto řešení se opouští původní přeložka I/20 okolo Doubí a je navrženo pouze zlepšení
místní závady jak směrové, tak výškové stávajícího železničního podjezdu u zastávky ČD Březová.
Navrhujeme nový železniční most o rozpětí, které umožní bezpečnější průjezd v tomto místě.
Celý úsek od Bečova na nově navrhovanou mimoúrovňovou křižovatku v Jenišově se stane komunikací
nižší třídy a v Karlových Varech místní komunikací. Křížení směru Doubí-Jenišov (obchvat Karlovy
Vary) s koncovým úsekem průtahu I/6 bude mimoúrovňové.
Státní silnice II. třídy
Silnice II/222 Kyselka - Karlovy Vary - Chodov :
V úseku do Kyselky je beze změny. V úseku z Chodova do Karlových Varů se navrhuje výhledově
přeložka v Počernech, jihozápadně od obce a to v přímé návaznosti na sousedící mimoúrovňovou
křižovatku obchvatem města Karlovy Vary. Oprávněnost této přeložky se prokáže po vybudování
obchvatu.
Silnice II/220 Karlovy Vary - Nejdek :
Trasa je beze změny. V prostoru Staré Role jsou nutné místní úpravy šířkových a směrových poměrů.
Státní silnice III. třídy
Na území města jsou místními komunikacemi. V jejich síti, která spojuje jednotlivé obce s Karlovými Vary
nedochází ke změnám, až na menší úpravy v souvislosti s průtahem I/6. Chebská ulice ve Dvorech jako
dosavadní silnice I/6 přejde do správy místních komunikací.
Místní komunikace
Místní komunikační síť zůstává z větší části beze změny.
Hlavní změnou, která souvisí s dokončením průtahu I/6 je přeložka Nejdecké, která doposud úrovňově
přechází elektrifikovanou trať.
Nová trasa jde podjezdem žel. trati jižně od stáv. silničního podjezdu Počernické ul. v kat. MS 9 a funkční
třídě B 2. Napojení si vyžádá úpravu křižovatky s rozšířením o řadící pruhy a povrchovou úpravu
souvisejících úseků Chebské ulice. Na Počernické vznikne průsečná křižovatka.
Po výstavbě této silnice se zaslepí ul. Nejdecká a zruší se nebezpečný úrovňový přejezd přes trať.
Stávající nevyhovující podjezd na Počernické ulici bude sloužit pěšímu provozu.
Úpravy na Sokolovské byly již částečně provedeny (přestavba mostu přes Rolavu). Komunikace
městského okruhu jsou již podrobně popsány v souvislosti s průtahem I/6 a jeho křižovatkami.
Dopravní obsluha Bohatic se dnes realizuje zejména na trase Pražský most - ul. Teplárenská - ul. U
trati, ul. Žitná. Propojení na severně položenou silniční síť je limitováno železniční tratí ČD. Na ul.
Teplárenské to je úrovňový přejezd a nepříznivé směrové, výškové a šířkové parametry tras, v ul. U trati
to je nevyhovující prostorové řešení mostu ČD a následující úrovňový přejezd ČD. Zlepšení může přinést
pouze výstavba obchvatu Karlových Var v úseku Pražský most - ul.Mostecká (stará I/6), který řeší
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mimoúrovňové připojení Bohatic a kapacitní křížení s tratí ČD. Dožitý most přes trať ČD v ul. U trati je
nutno nahradit novým mostem s příslušně širokou vozovkou. Pro obsluhu průmyslové zóny východně od
teplárny je nutno vybudovat silniční spojku ul. Na výšině - ul. Hlavní v Dalovicích.
V Drahovicích dojde k výstavbě obslužných ulic v souvislosti s návrhem obytné zóny v oblasti Krokovy
ulice. Pro zlepšení dopravních poměrů v křižovatce Bezručova, Vítězná, nábř. J. Palacha se v tomto
prostoru uvažuje okružní křižovatka a to částečně na úkor zelené plochy mezi nábř. J. Palacha a
Bezručovy ulice. Toto řešení zpřehlední tuto křižovatku, na které je dnes nejvíce dopravních nehod
(snížení rychlosti před okruhem). Současně bude řešena problematika pěšího provozu.
Vysoká dopravní zátěž na ulici Bezručově a Na vyhlídce se blíží kritické hodnotě. Přetížení tohoto úseku
je důsledkem toho, že většina dopravní obsluhy jižní části vnitřního lázeňského území je vedena po této
trase. Rozšíření komunikace na městskou třídu odpovídající kategorie je prakticky vyloučeno s ohledem
na okolní zástavbu a celkovou konfiguraci terénu, která již tvoří lesní kulisu pro VLÚ. Jako možné řešení
se ve výhledu nabízí vybudování tunelových tras, které propojí jižní část VLÚ se sítí městských
komunikací.
K realizaci se doporučují trasy (řazeno dle předpokládaného pořadí realizace)
- ul. Lidická + Krokova - Slovenská s odbočkou Pražská
- ul. Moskevská - Slovenská
Vedení silničních tras v tunelech je ve světě zcela běžnou záležitostí. Realizace v podmínkách Karlových
Varů je podmíněna splněním požadavků ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a přírodních
léčivých zdrojů.
4.12.3.4

Kategorie silnice

Kategorie státních silnic určilo ŘS ČR Praha. Hlavní komunikací je st. silnice I/6, funkční třídy B1, která
na území města je v kat. MS 20/60. Pokračování průtahu Karlovy Vary - západ je navrženo v kat. MS
20/80. Silnice I/6 se za MÚK Olšová Vrata směrem ku Praze mění na kat. R 24,5/100. Úsek Zimní
stadion - křižovatka Jenišov bude vybudována v kat. MR 24,5/100. Státní silnice I/13 je postavena v kat.
S 20,5/80 funkční třídy B1.
Stávající státní silnice I/20 je komunikací sběrnou, funkční třídy B2 s určenou kat. S 11,5/70. Nová trasa
silnice však dle předešlého popisu nebude jako sil. I. tř. do územního plánu města zasahovat. Průtah
oblastí Doubí se změní na kat. MS 9/60.
Do stejné funkční třídy B2 řadíme státní silnici II/220 v kat. S 9,5/70 do Chodova v průtahu MS 9/60, směr
Kyselka kat. S 7,5/60. Státní silnice III. tř. řadíme do funkční třídy B2 a C1. Jsou různých kategorií
od 7,5/60 (i menší) do S 9,5/60. Sokolovská ulice byla zrekonstruována na kat.MS 14/60.
Do funkční třídy C 1 patří Moskevská ulice, nově navrhovaná v kat. modifikované MS 9/50. Do funkční
třídy C1 v místní síti řadíme Okružní ulici ve Staré Roli, jejíž rozšíření se navrhuje v kat. MO 12/50. Ve
Dvorech tř.kpt.Jaroše MO 8/50, dále "Dvorská spojka", t.j. výhledová místní komunikace k vysílači. V
Drahovicích celý okruh Lidická, Krokova, Stará Kysibelská - rekonstrukce se navrhuje v kat.MO 12/50.
Prostor vnitřního lázeňského území je rozdělen do zón s rozdílnou možností přístupu. Průjezd a přímá
obsluha přilehlých aktivit jsou možné po ulici Bezručově a Na vyhlídce (B2), ulicí Libušinou a U Imperiálu
(C1 a C3) a po zklidněných komunikacích s povolenou obslužnou dopravou (funkční třída D1): Krále
Jiřího, Petra Velikého, Křižíkova, Zámecký vrch, Mariánskolázeňská, Slovenská, Libušina, Škroupova,
I.P. Pavlova, Zahradní. Přísněji sledovaná možnost obsluhy je v prostoru podél Teplé - ul.Vřídelní,
Lázeňská, Tržiště.
Pěší trasy ve funkční třídě D3 jsou :
a) ve VLÚ nábř. J.Palacha, prostor před Thermalem, Dvořákovy sady s visutým chodníkem nad Teplou,
Mlýnské nábřeží, Puškinova stezka až k letnímu kinu.
b) v OSÚ třída TGM, ulice Zeyerova, část ulice D.Bechera a Varšavské, ulice Jaltská a Krymská.
4.12.3.5

Chráněné území

Pro zabezpečení realizace průtahu a obchvatu silnice I/6 a navazujících důležitých silničních staveb
(most v Tuhnicích) vymezuje územní plán chráněné území v šířce 30 metrů na každou stranu od
předpokládaného okraje komunikací. Obdobně je vymezen chráněný prostor pro realizaci
mimoúrovňových křižovatek. Chráněné území je zakresleno ve výkrese Doprava a přepravní vztahy.
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4.12.3.6

Závěry pro silniční dopravu

a) přesun zátěže na průtah plně potvrdil původní předpoklady o jeho nezbytnosti pro život města,
nezbytné je co nejrychlejší dokončení západní části průtahu
b) pro odlehčení velmi nepříznivé dopravní situace v ul. Sokolovské u Elite je nutno urychlit výstavbu
obchvatu a to alespoň v úseku Pražský most - Otovice. Jen tak je možno průmyslovou zónu připojit
kvalitní komunikací na páteřní silniční tahy města. Do doby realizace tohoto záměru bude mít jakékoliv
umístění aktivit, vyžadujících zvýšenou četnost nákladní dopravy, do prostoru severně od trati ČD velice
negativní následky na oblast Chebský most - Elite - Sokolovská - Nákladní. Přitom regulace nákladní
dopravy běžnými prostředky nebude možná.
c) silný nárůst dopravy na Bezručově ulici je pádným důvodem pro urychlené řešení finančně velmi
náročného alternativního připojení VLÚ prostřednictvím tunelových tras.
4.12.4

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Územím města prochází elektrizovaná dvojkolejná trať Chomutov - Cheb a jednokolejné neelektrizo-vané
tratě Karlovy Vary Dolní nádraží - Potůčky (s přechodem do SRN Johangeorgenstadt), Mariánské Lázně
- Karlovy Vary Dolní nádraží a trať Merklín - Dalovice (Karlovy Vary). ČD ve svém výhledu uvažují s
pokračováním elektrizace z Karlových Varů Horní nádraží na Chomutov a na Karlovy Vary Dolní nádraží.
Obsluhu cestujících zajišťují :
Karlovy Vary - Horní nádraží, ležící na hlavní trati Cheb - Chomutov. Budova (od roku 1944 provizorium)
zajišťuje nejnutnější služby pro cestující a pro provoz. Nutná rekonstrukce budovy je soustavně
oddalována.
Karlovy Vary - Dolní nádraží zajišťuje odbavení cestujících na relaci Bečov - Mariánské Lázně a Karlovy
Vary Horní nádraží, jakož i Potůčky - Johangeorgenstadt (SRN).
Odbavovací budova je provizorium s minimálním vybavením. Provizorium mělo být zrušeno při převedení
provozu do definitivní budovy dopravního terminálu. Odbavovací budova dopravního terminálu byla
koncipována v letech 1985 jako velkolepé společné nádraží autobusové a vlakové dopravy. V roce 1990
byla stavba zastavena s tím, že nové požadavky dopravního trhu vyžadují i nové pojetí budovy. Do roku
1997 však nová koncepce a způsob dokončení budovy nebyly dořešeny. Poloha dopravního terminálu
je z hlediska dopravních potřeb města považována za velice vhodnou a perspektivní.
Provozní a údržbové základny železniční dopravy jsou soustředěny v územích Dolní nádraží - tuhnická
lávka a na Horním nádraží. Provozní prostory u Dolního nádraží jsou dlouhodobě uvažovány za rezervu
rozvoje městského centra. Lokality na Horním nádraží jsou vhodně situovány v rámci pozemku ČD.
Nedostatkem je absence speciálních odstavných kolejí pro ošetření souprav osobních vlaků, jako je
doprovodné zařízení na likvidaci odpadů a pod. Rozsah kolejových kapacit je dostatečný. V důsledku
restrukturalizace průmyslu došlo v minulém období k celkovému snížení potřeb provozních ploch. Jejich
současný rozsah je dostatečný, až nadbytečný.
4.12.4.1

Dopravní zatížení

Nákladní doprava doznala za poslední období dramatický vývoj. Restrukturalizace průmyslu a útlum
těžby uhlí výrazně snížily zájem o nákladní dopravu po železnici a z této kdysi prioritní zátěže v obvodu
železniční stanice Karlovy Vary se stala záležitost druhotná.
Průměrný rozsah dopravy za den v roce 1995 a průměrné hodnoty nákladní dopravy v letech 1990 -1994
a ve výhledu jsou uvedeny v tabulkách.
V osobní dopravě se postupně zvyšovala nabídka některých dálkových a místních spojů, která však
nebyla vyvážena adekvátním přílivem cestujících. Průměrné využití nabízených míst k sezení se
pohybuje prakticky v rovnocenných hodnotách na všech tratích ČD v rozmezí od 30 - 65% u rychlíků a
od 15 - 60% u osobních vlaků včetně vlaků regionálních. Frekvence obsluhy v regionu se v průběhu dne
liší, ale je dostatečná.
Vývoj osobní dopravy, vysledovaný dle počtu prodaných jízdenek v oblasti žel. stanice Karlovy Vary lze
označit za stabilizovaný.
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rok
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

ks jízdenek/rok
921 843
996 575
1 059 566
1 025 217
940 335
1 041 324
1 175 090
834 852
860 507

V dopravě osob je snaha zvýšit atraktivitu železniční dopravy mimo jiné zaváděním vlaků typu Intercity,
sestavením grafikonu na základě taktové dopravy, pružnou cenovou politikou.
4.12.4.2

Koncepce rozvoje

Státní koncepce železniční dopravy se teprve hledá, ale obecně se připouští, že je žádoucí posílit
železniční dopravu na úkor dopravy silniční. S tím souvisejí i regionální snahy o vytvoření systému
integrované hromadné dopravy osob, jakož i úvahy o možnosti rekonstrukce trati Cheb - Karlovy Vary na
rychlosti 160 km/hod.
Výstavba vysokorychlostních tratí (VRT) (rychlost cca 250 km/hod) v ČR a jejich připojení na evropskou
síť je v současné době posuzována ve stupni studie. Jedna z variant vedení tratí VRT prostorem Karlovy
Vary byla opuštěna, a proto se nepočítá pro ni s územní reservou. Studie prokázaly, že oblast
Karlovy Vary nemá kapacitní předpoklady pro zastávku vlaků VRT. Jako jedině perspektivní se jeví
zvýšení jízdní rychlosti na rekonstruované trati (rychlost 160 km/hod.) ve směru SRN - Cheb - Karlovy
Vary.
Vedlejší železniční tratě nejsou vytížené a ani do budoucna nelze počítat s výrazným nárůstem dopravy.
V důsledku jejich finanční ztrátovosti jsou uváděny v seznamu možných rušených tratí. Pro účely ÚPN lze
předpokládat, že v rámci města budou trasy vedlejších tratí zachovány a budou využity pro vlečkový
provoz a pro systém integrované hromadné dopravy osob.
Vlastní železniční uzel Karlovy Vary vyžaduje radikální přestavbu jak organizační, tak technickou. Vedení
ČD však dosud nedisponuje žádnou studií, která by zohlednila využití odstavených kapacit železnice v
důsledku výrazného útlumu nákladní dopravy, zejména mezi uhelnými revíry. Na Sokolovsku jsou
rozsáhlé rezervy jak v užitných délkách kolejí, tak i v opravárenských a údržbářských kapacitách. S
ohledem na další předpokládaný výrazný útlum nákladní železniční dopravy v uzlu Karlovy Vary, byla v
územním plánu původní plocha rozvoje železnice v prostoru Bohatic redukována o cca 30 %.
Územní plán respektuje poslední stanovisko ČD a vymezuje v prostoru Bohatic plochy v rozsahu
potřebném pro uvolnění prostoru Dolního nádraží. Na tyto pozemky hodlá ČD přemístit a zde realizovat
aktivity :
a) Depo kolejových vozidel pro údržbu a běžné opravy lokomotiv, motorových vozů, nákladních a
osobních vozů
b) Správa dopravní cesty - trať, zabezpečovací zařízení, trakční a energetické zařízení
c) nakládka, vykládka a skladování vozových a kusových zásilek
d) kontejnerové překladiště
e) vlečkové napojení podniků, umístěných v přilehlé průmyslové části.
Pro další rozvoj města a regionu Sokolov - Karlovy Vary je zpracování široce pojaté územně technické
studie železniční dopravy a zařízení ČD a vleček velice naléhavé.
Pro další rozvoj města je neméně důležité vytvoření vhodných a důstojných podmínek pro osobní
dopravu. Je nutná přestavba Horního nádraží včetně budovy a přilehlých ploch na stávajících
pozemcích. Pro zatraktivnění železniční dopravy osob je nutno počítat s taktovou dopravou. To však
bezpodmínečně vyžaduje peronisaci všech stanic na trase. Dolní nádraží je nutno dobudovat jako
součást dopravního terminálu osobní dopravy. Disposiční uspořádání rozestavěné budovy je nutno
přizpůsobit novým komerčním podmínkám. Zvýšení rozlohy potřebných parcel se nepředpokládá.
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V případě realizace Integrovaného systému hromadné dopravy osob bude nutno vybudovat a upravit
zastávky v rozsahu dle kap. 4.12.8.
Výstavba nových zastávek se uvažuje v přímé návaznosti na pěší trasy. Nároky na pozemky budou
minimální, jelikož se většinou uvažuje pouze s výstavbou nového nástupiště.
V územně technické studii z roku 1995 "Aktualizace železničního uzlu Karlovy Vary" je nastíněna varianta
dělby přepravní práce tak, že Horní nádraží by sloužilo nákladní dopravě a Dolní nádraží veškeré osobní
dopravě. To ale pouze za předpokladu vybudování nové kolejové spojky v trase - zastávka Dvory tuhnický meandr Ohře - Dolní nádraží. Vzhledem k tomu, že uvedený záměr je dosud pouze v úrovni idei,
bez potřebného prověření a posouzení, vymezil územní plán, na základě požadavku orgánů dopravy,
pouze chráněný koridor v uvedené trase.
Závěr pro železniční dopravu

4.12.4.3

- nové trasy železničních tratí se neuvažují
- stávající plochy ČD jsou dostatečné
- je nezbytné započít proces uvolňování prostoru Dolního nádraží přesunem aktivit ČD do vymezených
ploch rozvoje železnice v Bohaticích
4.12.5

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová doprava regionální, která má cíl a zdroj ve městě Karlovy Vary denně přepraví cca 10 000
cestujících. Provozovatelem autobusové dopravy je řada soukromých firem. Ty mají své provozní
základny rozmístěny v průmyslové zóně města, případně za hranicemi města. Nároky na zvětšení ploch
nejsou.
Zastávky autobusů pro všechny dopravce platí ve městě jednotně. Centrální autobusové nádraží je
situováno do velmi výhodného prostoru u stanice ČD Dolní nádraží, kde je rozestavěn terminál osobní
dopravy.
Je nutno urychleně dobudovat provozní a sociální zázemí terminálu dostavbou výpravní budovy. Interiér
rozestavěného integrovaného objektu výpravní budovy je nutno přeřešit pro nové podmínky podnikání.
4.12.6

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA (MHD)

Systém městské hromadné dopravy je ve městě Karlovy Vary stabilizován zejména sítí autobusových
linek, které pokrývají celé území města. I do budoucna se počítá s uzlovou přestupní stanicí, která
bude v nových parametrech vybudována na ploše tržiště ve Varšavské ulici. Po dobudování dopravního
terminálu osobní dopravy v prostoru Dolního nádraží (železnice, veřejná autobusová doprava, taxi, ID,
MHD, parking), dojde k těsnému prostorovému a časovému propojení obou center. Stávající systém
MHD lze vhodným způsobem začlenit do systému integrovaného dopravního systému osob.
Provozovatelem MHD je akciová společnost Městská hromadná doprava Karlovy Vary, jejímž akcionářem
je Úřad města Karlovy Vary.V současné době je v provozu 20 linek. Všechny linky zajíždějí na hlavní
přestupní stanici u tržnice, která je křižovatkou linek a konečnou stanicí deseti z nich.
Dle údajů bylo v roce 1994 přepraveno denně průměrně 50.000 osob.
Výkony MHD v jednotlivých letech dokumentují vyrovnaný zájem cestující veřejnosti :
rok
1992
1993
1994
1995

tisíc osob
18575
17744
17027
16377

tisíc km
2750
2669
2647
2693

K posouzení vhodnosti dopravních směrů jednotlivých linek je nutno zpracovat tuto problematiku v
Generelu dopravy.
MHD provozuje jako integrovanou dopravu lanovou dráhu Imperiál a jako sezónní rekreační přepravu
lanovou dráhu Diana.MHD má k dispozici provozní zařízení v Drahovicích. Provozovatel nevylučuje
rozšíření kapacit garážování autobusů v prostoru Staré Role. Z dopravního hlediska námitky nejsou.
S ohledem na konfiguraci terénu v oblasti města se nepočítá se zavedením trolejbusů.
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LETECKÁ DOPRAVA

4.12.7

Letecká doprava je trvale považována za efektivní, nejrychlejší a nejspolehlivější druh dopravy na velké
vzdálenosti. Pro image města Karlovy Vary a jeho region je velkým přínosem existence kvalitního
regionálního letiště, které má i status letiště mezinárodního. Letiště slouží svému regionu a tvoří navíc
důležitou součást jeho dopravní infrastruktury. Je v nejvlastnějším zájmu budoucí prosperity lázeňského
města provoz letiště zachovat, a to třeba i za cenu nutných dotací ze strany města (běžná praxe v SRN a
jinde). Poloha letiště je výhodná jak pro vlastní letecký provoz, tak i pro město, jehož střed je od výpravní
budovy vzdálen po silnici cca 7 km.Přistávací a vzletová dráha (2010 x 30m) vyhoví typu letadla až
Boeing 737. Kapacita dráhového systému činí max. 90 - 120 000 pohybů ročně podle typů letadel.
Dnešní kapacita odbavovací budovy je cca 25 - 33 000 cestujících. V případě rekonstrukce a malé
dostavby může mít kapacitu i dvojnásobnou. Podle rozvojové studie letiště se plošné nároky nemění.
Všechny plánované úpravy, rekonstrukce zlepšení technických parametrů, se mohou uskutečnit na
plochách vyznačených v grafické části ÚPN. Podmínkou pro budoucí rozšíření letiště je nepřekročení
max. hladiny hluku z leteckého provozu ve venkovním prostoru vnitřního lázeňského území a jeho širším
okolí t.j. 45dB(A) ve dne a 35dB(A) v noci.
Letiště by mělo uspokojit zájem o leteckou dopravu okresů Karlovy Vary, Sokolov a v závislosti na rozvoji
regionálních letišť Most, Žatec, Mariánské Lázně i části okresů Chomutov, Louny, Cheb. Do spádové
oblasti tak lze zahrnout až na 317 000 obyvatel. V budoucnu lze počítat i s provozním propojením do
SRN - zejména na velmi živá letiště Hof a Bayreuth.
V současné době je letiště bez pravidelné linkové dopravy a slouží pro účely charterových letů (Rusko,
Ukrajina), General Aviation (letecká turistika a soukromé bussines lety) a sportovní létání. Ve výhledu se
uvažuje využití zejména :
- charterové lety
- general Aviation
- letecký hraniční přechod pro letadla všeobecného letectví
- uspokojování nepravidelných dopravních potřeb oblasti (podnikatelská sféra, lázeňští hosté)
- zavedení pravidelných linek z ČR i zahraničí
Zavedení pravidelných linek nebrání žádné technické problémy ze strany letiště. Musí být pouze dostatek
politické vůle ze strany města a vyvíjet tlak na MD k vydání příslušných licencí.Vývoj skutečných
provozních výkonů letiště Karlovy Vary a pro srovnání se SRN Hof a Bayreuth v roce 1993
Skutečné výkony :
Karlovy Vary
Hof
Bayreuth
rok
pohyby
cestující

1978
3840
48863

1991

1328

1992
2130
1468

1993
2918
1573

1994
3967
1243

1993

1993

18 588
37 271

18 803
40 462

Prognóza výkonů pro letiště Karlovy Vary vyznívá velmi optimisticky. Vývoj charterových letů je nadějný
a zavedení pravidelné letecké dopravy se považuje nejen pro město žádoucí, ale i možné.
Předpokládané výkony - rok 2005 letiště Karlovy Vary :

pohyby
cestující
zboží (t)

prognóza rok 2005
pesimistická
optimistická
14 120
17 200
13 560
22 870
136
229

Provoz helikoptér
Běžný provoz helikoptér jde přes letiště Karlovy Vary - Olšová vrata. To platí i do budoucna. Provoz
záchranné lékařské služby využívá fotbalového stadionu Slavie, jehož plocha je velmi blízko nemocnice.
Při výstavbě nemocnice je počítáno s přistávací plochou na budově nemocnice.
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4.12.8

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM OSOB (IDS)

Rozložení silniční sítě a sítě železničních tratí v oblasti města Karlovy Vary je příznivé pro organizování
IDS. Uvažuje se s tarifním, organizačním a provozním propojením železniční dopravy, dopravy MHD a
regionálních autobusů do jednotného celku za účelem komplexní nabídky dopravní práce pro cestující
města i blízkého okolí.
Zárodky integrované dopravy osob ve městě již existují - jedná se o kombinovanou dopravu lanovka MHD v trase Divadelní náměstí - Imperiál a autobus spojující Divadelní náměstí se záchytným
parkovištěm zájezdových autobusů u Kouzelného městečka.
Jako dopravní cesta pro IDS se využijí stávající tratě ČD a stávající síť silnic na území měst. Plně budou
využity stávající zastávky a nádraží ČD, jakož i budova integrovaných služeb v dopravním terminálu u
Dolního nádraží ČD.
Pro oblast Karlových Varů připadá v úvahu využití dvou železničních tratí. Jedna mezi stanicemi Stará
Role a Březová (přes Horní nádraží, Dolní nádraží a Doubí) což představuje cca 11 km. Druhá větev
dopravního spojení je mezi stanicemi Dvory a Dalovice (opět přes Horní nádraží). Tato větev je v délce
cca 7 km. V těchto trasách jsou všude nádražní budovy. Docházkové vzdálenosti od těchto zastávek jsou
velmi příznivé (10 minut).
Využití stávající železniční sítě pro samotné Karlovy Vary se nabízí jako vhodné, ale podmínky pro toto
využití pouze ve vnitroměstském cyklu jsou nejen méně ekonomické, ale i obtížněji proveditelné z
hlediska vložení a udržení jednotlivých jízd do stávajícího grafikonu. Je samozřejmé, že pouze vysoká
frekvence jízd zaručí i potřebnou provozní efektivitu a občané se naučí tento pro ně zatím nezvyklý
způsob dopravy využívat. Velkou roli sehraje i propagace a reklama, jakož i přechod provozu ČD na
taktový jízdní řád sestavený ve vazbě na ostatní druhy dopravy.
Vzhledem k tomu, že efektivita železniční dopravy se projeví až při větších vzdálenostech, je regionální
IDS perspektivnější. Jedná se o lokality od Ostrova až po Chodov (či Sokolov), od Nejdku po Bečov,
nebo od Merklína a Hroznětína po Karlovy Vary. Tyto vlaky by zajišťovaly i městský provoz, který by byl
zesílen pomocí dalších vlaků pouze ve vnitroměstském cyklu.
Seznam stávajících zastávek pro integrovanou dopravu :
1) Dolní nádraží
2) Horní nádraží
3) Nádraží Březová
4) Nádraží Dalovice
5) Nádraží Stará Role
6) Zastávka Doubí
7) Zastávka Dvory
8) Zastávka Cihelny
Zastávky nově navrhované pro další etapu výstavby :
1) U Solivárny - centrum
2) Tuhnice - u tuhnické lávky
3) Tuhnice - u Stadionu Závodu míru
4) Tuhnice - Pod lesem (ulice "Pod lesem")
5) Bohatice - S.K. Neumanna (Sluneční)
6) Bohatice - Fričova
7) Čankovská - Hraniční
Výstavba nových zastávek je volena tak, aby navazovala na nejbližší pěší trasy a trasy autobusů městské
hromadné dopravy.
Nároky na pozemky pro tyto zastávky budou minimální, součástí zastávky bude pouze výstavba nového
nástupiště, které bude většinou na pozemku ČD nebo ÚM Karlovy Vary.
4.12.9

OSTATNÍ DOPRAVA

V této stati se uvažují lanovky a výtahy, které provozuje ÚM Karlovy Vary. Lanovky jsou doplňkem sítě
MHD v systému vnitřního lázeňského území.
V roce 1988 byly po rekonstrukci dány do provozu lanovky Pupp-Diana a Divadelní náměstí-LS Imperiál.
Obě jsou integrovány do systému MHD. K obnovení se navrhuje i výtah na Zámecký vrch.
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Lanovka na Tři kříže byla rozestavěna v letech 1913-23, kdy byl vybudován v hrubé stavbě dolní
úsek a mezistanice Panoráma. Územní plán navrhuje dokončení pouze v úseku Vřídelní - ulice Na
vyhlídce.Další navrhovaná lanovka je obnova trasy Slovanská ulice - Imperiál.
Od soustavy eskalátorů se upouští pro neekonomický a organizačně neujasněný provoz a malý
předpoklad využití. Mohou ale být součástí nově budovaných hotelů.
4.12.10

DOPRAVA V KLIDU

Doprava v klidu zahrnuje parkování a odstavování vozidel. Parkování znamená umístění vozidla mimo
jízdní pruh komunikace v době, kdy je vozidlo funkčně využíváno. Parkování se může dle délky rozlišovat
na parkování krátkodobé do 2 hodin trvání a dlouhodobé - přes 2 hodiny. Odstavování vozidla zahrnuje
umístění vozidla mimo jízdní pruh komunikace po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá.
Výstavba vhodných ploch pro dopravu v klidu propastně zaostala za bouřlivým rozvojem motorismu.
Ještě i dnes převládá názor, že dopravu v klidu lze situovat na veřejné plochy a silnice. To má však velice
negativní dopady na životní prostředí, bezpečnost silničního provozu a psychiku lidí. Velmi málo je v praxi
aplikována legislativní zásada, že o dopravu v klidu se musí postarat ten, kdo ji vyvolává.
Velice komplikovaná situace je ve vnitřním lázeňském území, které je vyčleněno jako prostor pro lázeňskou péči. Na jedné straně je vyžadován klid, kvalitní životní prostředí a na druhé straně vysoká finanční
výnosnost ze strany movité klientely. Již dnes se odhaduje, že jinak než osobním autem přijíždí pouze
30% pacientů. Pro lázeňské hosty, kteří přijeli auty je žádoucí vytvořit takové podmínky, které jsou ve
vyspělých zemích obvyklé. Jednou ze základních podmínek je pohodlný příjezd hostů k hotelu
(lázeňskému domu) a zajištění plochy pro bezpečné odstavení jeho auta. Vyřešení tohoto problému je
základem pro nový rozvoj města Karlovy Vary. Vyřešení vhodné cesty k hotelu je věcí města a státní
správy, zajištění bezpečné plochy je věcí zejména provozovatele ubytovacího zařízení. Míra návštěvnosti
města může být i přímým odrazem nabídnutého stupně pohodlí ve vztahu klient - dostupnost místa
odstavení osobního vozu.
Řešení navržené územním plánem je nutně kompromisem protichůdných požadavků provozovatelů
ubytovacích a ostatních zařízení v lázeňském území a orgánů, které hájí obecné zájmy ochrany
přírodních léčivých zdrojů, přírody a památkové zóny.
Zájmy ochrany lázeňského místa (lázeňský statut) a konfigurace terénu vyžadují specifické řešení ploch
pro dopravu v klidu. Území je rozděleno do dvou oblastí dle přístupnosti. Ve VLÚ, v zóně se zákazem
výstavby parkovacích a garážovacích domů se s výstavbou ploch pro dopravu v klidu nepočítá.
Návštěvník má pouze možnost příjezdu a odjezdu. V zóně omezení výstavby parkovacích a
garážovacích domů (VLÚ i OSÚ) je výstavba staveb pro dopravu v klidu možná s tím, že příjezdové trasy
budou vedeny z vyšší úrovně : ulice Divadelní, Moravská, Kolmá, Ondřejská, Zámecký vrch, Pod Jelením
skokem ve VLÚ - nebo po obvodu : ulice Bulharská a Krále Jiřího v OSÚ.
Ostatní prostor města musí pokrýt požadavky na parkování a odstavení vozidel obyvatel města, ale i
značného počtu turistů, a to za situace, kdy volné plochy ve městě mají opět svoji vysokou cenu užitnou
i finanční.
Výstavba ploch pro dopravu v klidu bude zajištěna jak z veřejných prostředků, tak ze soukromých zdrojů.
Zajistí se tím parkování a odstavení vozidel návštěvníků města, soukromých majitelů vozidel a též
návštěvníků různých aktivit, které dopravu v klidu vyvolávají.
4.12.10.1

Doprava v klidu pro vnitřní lázeňské území (VLÚ)

Pro Vnitřní lázeňské území platí, že v období let 1996 až 2010 lze očekávat :
- zvýšení počtu cest v osobní dopravě v pracovním dnu o 19 - 34%
- zvýšení stupně automobilizace
- pokles podílu hromadné dopravy o 10 %
- vzrůst jízd osobních vozů v pracovním dni o 60 -160 %
- prodloužení pobytu hostů
-

zvýšení % majetné klientely domácí i zahraniční jejíž množství a délka pobytu je přímo úměrná
nabízenému komfortu, tedy i bezchybném a bezpečném odstavení vozu během pobytu.
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- zahraniční návštěvníci přijedou do Karlových Varů ze 70% osobními vozy, 25% autobusy, 5% ostatní
(vlak, letadlo, taxi).
- kapacita ubytovacích zařízení lázeňství a cestovního ruchu může vzrůst na 12 - 13 000 lůžek
- lze očekávat značně nerovnoměrný průběh návštěvnosti během roku. (V roce 1994 v den svátku SRN
navštívilo Karlovy Vary cca 20.000 jednodenních návštěvníků a 160 autobusů).
Rozborem současného stavu VLÚ a střízlivým stanovením prognózy potřeby byly zjištěny počty stání a %
nárůstu (zdroj - Generel dopravy v klidu ve VLÚ - Pragoprojekt a.s. Karlovy Vary) :
rok 1996 .......... 1 838 stání

100 %

výhled.potřeba rok 2000 ......... 8 152 stání
rok 2010 ......... 8 307 stání
rok 2015 ......... 8 657 stání

444 %
452 %
471 %

stav

100 %
101,9 %
105,2 %

Poměr mezi krytými a otevřenými stáními je nutno radikálně změnit ve prospěch krytých stání. Pro rok
2015 předpokládá Generel dopravy v klidu, že je možno na nezastavěných parcelách, případně v místě
dnešních domů realizovat 4 709 krytých stání a 30 nekrytých stání, celkem tedy 4 739 stání. Územní plán
počítá jen s poloviční kapacitou cca 2 300 krytých stání. Rozdíl mezi potřebou a možností povrchu území
8 657 - 2 300 = 6 357 stání je potřebné realizovat v podzemních prostorách.
4.12.10.2

Doprava v klidu mimo vnitřní lázeňské území

Pro dopravu v klidu mimo vnitřní lázeňské území vychází kapacitní prognózy z těchto předpokladů :
1) platí metodika a dílčí závěry dokumentu "Generální dopravní řešení Karl.Varů" (1979)
2) výsledky dle 1) lze upravit úměrně upřesněným údajům :a) počet obyvatelb) nárůst dopravy
vysledovaný dle počtu evidovaných vozů
3) parkování obyvatelé - počet parkujících vozidel je 35% z cílové dopravy za 24 hodin. Z toho hodinová
špička je 9%.
4) garážování obyvatelé - 100% z evidovaných vozů je nutno umístit, z toho 28% u rodinných domů a na
vlastním pozemku - "vlastní plocha"72% na veřejně přístupných plochách a v parkovacích domech, z
toho je 48% vozidel v provozu a jejich místa se přes den využijí jako parkovací stání
5) celkový počet stání v garážích obyvatelů se pro rok 1995 odhaduje na 6 000, tj. cca 28%
a tento podíl se s časem nezmění.
6) z osobních vozů obyvatel, která jsou odstavena na veřejně přístupných plochách48% vyjíždí a
uvolňuje místo pro dopravu cílovou. Z toho se z 80% jedná o stání na parkovištích.
7) 10% z garážovaných vozů vyžaduje stání na parkovišti u veřejných ploch, budov ap.
8) v cílové dopravě jsou zahrnuty úměrně i zájezdové autobusy.
Z toho lze sestavit tabulku potřeb míst pro "Dopravu v klidu mimo požadavků lázeňských hostů " a
tabulku "Rekapitulace požadavků na dopravu v klidu mimo VLÚ".
4.12.10.3

Pokrytí požadavků na dopravu v klidu pro celé město

a) Stání, která jsou k dispozici
Celkový počet stání v garážích a na parkovištích na území města není znám a stále se mění. Pro rok
1995 se uvádí :
Vnitřní lázeňské území
krytá stání - Thermal
- Švýcarský dvůr
krytá stání celkem :

300
40
340

nekrytá stání - u Imperiálu
Galerie umění
Thermal
Dvořák
Pupp
drobné lokality
nekrytá stání
celkem
Po převodu na osobní vozy

60
80
20
40
120
1178
1838
1838

+ 5 bus

+ 5 bus
+ 15 = 1 853 stání.
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Ostatní území města
krytá stání : obyvatelé na soukr. pozemcích
nám. M. Horákové
krytá stání celkem :
nekrytá stání : obyvatelé na soukr.pozemcích
nábřeží Palacha
Slavie
Vítězná (mlékárna)
Stadion míru
Zimní stadion
Solivárna
Horní nádraží
Tržnice
Dolní nádraží
Poštovní dvůr
KOME
nekrytá stání celkem
Po převodu na osobní vozy :

6000
575
6575
500
60
120
30
200
100
80
40
90
0
20
80
7895
7895

+ 30 bus
+ 50 bus
+ 80 bus
+ 240 = 8 135 stání .

b) Deficit míst dopravy v klidu
Deficit míst dopravy v klidu pro VLÚ, ostatní město a město jako celek podává tabulka "Celkový deficit
míst dopravy v klidu".
Rozbor ukazuje propastný deficit krytých míst ve vnitřním lázeňském území. Stav je způsoben letitým
podceňováním této problematiky ze strany provozovatelů ubytovacích zařízení, ale i změnou politické
orientace a složení klientely. V zájmu zachování klidové zóny ve VLÚ jsou územním plánem navržena ke
zrušení veškerá otevřená stání a nahrazena stáními krytými. Situace pro městské části mimo VLÚ je
příznivější, i když i zde platí, že problematika dopravy v klidu je dlouhodobě nedořešena. Vhodné plochy
jsou léta nevyužity (Dolní Kamenná, Dolní nádraží) a ani u nové výstavby není důsledně žádáno
budování stání pro dopravu v klidu. Bilance územního plánu pro město jako celek by platila v případě, že
požadavky pro dopravu v klidu z VLÚ budou přesunuty do prostoru mimo lázeňské území a stávající
otevřené plochy zůstávají v provozu. V tom případě je nutno řešit vhodnou dopravu mezi odstavnou
plochou (okraj města) a VLÚ. Pro možný negativní dopad na skladbu klientely územní plán tento postup
neuvažuje.
c) Lokalizace míst pro dopravu v klidu
Výrazný deficit ploch pro dopravu v klidu ve vnitřním lázeňském území je možné řešit pouze tím, že pro
odstavení vozidel hostů budou využity vhodné proluky, zadní trakty a podzemní prostory. Veškerá tato
zařízení je nutno navrhnout a provozovat tak, že nebudou zátěží pro životní prostředí. Důležité je
stanovení vhodných příjezdových tras. Do doby realizace tunelů zpřístupňujících jižní části VLÚ je nutno
ponechat provoz na stávajících přístupových trasách :
a) nábř. Osvobození - Zahradní - I.P.Pavlova
b) Krále Jiřího - Petra Velikého - Zámecký Vrch - Divadelní nám. - Nová Louka - Slovenská U Imperiálu - Na vyhlídce - Bezručova
c) Libušina
Z hlediska lokalizace kapacit pro dopravu v klidu ve VLÚ je v prvé řadě nutno respektovat zóny se
zákazem a s omezením výstavby parkovacích a garážovacích domů.
Umístění konkrétních zařízení dopravy v klidu ve VLÚ a v ochranném pásmu 1. stupně přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary bude podmíněno předchozím provedením podrobného
inženýrsko a hydrogeologického průzkumu. Až na základě jeho pozitivního výsledku bude rozhodnuto o
umístění a kapacitě zařízení dopravy v klidu. Výstavbu je možno povolovat až po splnění všech ostatních
podmínek, například orgánů památkové ochrany, hygienických podmínek a pod.
Provoz ve VLÚ je nutné omezovat vhodně formulovanými vyhláškami města Karlovy Vary.
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V grafické části ÚPN Karlovy Vary jsou vyznačeny prostory pro realizaci velkokapacitních zařízení pro
dopravu v klidu. Menší kapacity a zařízení situovaná přímo v objektech jsou součástí těchto staveb a v
gra- fické části se neuvádějí. Kapacitní údaje předpokládají použití moderních, vysoce kapacitních
technologií provozu.
Lokality ve VLÚ :
Nadzemní a podzemní parkovací dům I.P.Pavlova
Podzemní garáže Na vyhlídce
Podzemní garáže Na panorámě
Podzemní garáže Petřín
Nadzemní a podzemní garáže Pražská
Podzemní parkovací a garážovací dům Libušina
Podzemní garáže Imperiál
Podzemní garáže Husovo náměstí
Podzemní garáže hotel Pupp
Podzemní garáže u Galerie
Podzemní a nadzemní parkovací dům Kouzelné městečko

800
400
400
150
800
300
300
300
150
100
500

Ostatní kapacity v rozptylu (včetně stávajících)

1500

Celkem v roce 2015

5700

Navrhované kapacity jsou o cca 34 % nižší než propočtené ideální celkové potřeby. Tato skutečnost je
výsledkem kompromisu, vzniklého z projednávání konceptu a návrhu územního plánu.
Lokality ve městě mimo VLÚ :
Garáže Stará Role Okružní
Garáže Stará Role Svobodova
Garáže Stará Role nové připojení od průtahu
Garáže Rybáře Čankovská sever
Garáže Rybáře Čankovská jih
Parkovací dům Dvory Kpt. Jaroše
Parkovací dům Tuhnice sportovní areál
Parkovací dům Rybáře Rolava
Garážovací dům Rybáře Rolava
Parkovací dům Rybáře Zimní stadion
Garážovací dům Rybáře Zimní stadion
Parkovací dům Rybáře Dolní Kamenná
Garáže Rybáře obch.dům Dolní Kamenná
Parkovací a garážovací domy Dolní nádraží
Podzemní parkovací a garážovací dům OSÚ Svahová
Podzemní parkovací a garážovací dům OSÚ Varšavská tržiště
Podzemní parkovací a garážovací dům OSÚ Varšavská tržnice
Podzemní a nadzemní parkovací dům OSÚ nábř.J.Palacha
Garážovací dům OSÚ Jateční
Parkovací a garážovací dům Rybáře ARAL
Parkovací dům Rybáře Horní nádraží
Garáže Drahovice Stará Kysibelská
Garáže Drahovice Varbyt
Nadzemní a podzemní garáže Drahovice Krokova
Parkovací a garážovací dům Drahovice hotel Slávie

800
400
600
500
500
300
300
250
250
500
500
600
100
2000
200
200
200
200
300
50
300
400
200
800
600

Ostatní kapacity v rozptylu (jednotlivé garáže u rod.domů,
menší kapacity v bytových a jiných domech, včetně stávajících
kapacit)

10000

Celkem v roce 2015

21050

Navrhované kapacity o cca 18 % přesahují propočtené potřeby ostatních částí města proto, aby v případě
nutnosti některé kapacity byly využitelné i pro potřeby VLÚ, to znamená, aby byla bilančně zajištěna
celková potřeba Karlových Varů.
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4.12.10.4

Závěry pro dopravu v klidu

Obecně platí, že výstavba ploch a zařízení pro dopravu v klidu je možná na všech plochách, ve kterých
to zónování města dle ÚPN K.V. dovoluje. Přesná lokalizace všech těchto zařízení nemůže být
předmětem ÚPN.
Problematika dopravy v klidu je řešitelná i když poměrně finančně náročnými opatřeními. Ze strany
stavebních úřadů je nutné důsledně povolovat pouze takové stavby, u kterých bude zaručeno, že pokud
vyvolají potřebu dopravy, musí v nich být zahrnuto i financování místa k odstavení dopravních
prostředků.
Odstavování nákladních vozů je možné pouze v areálech provozovatelů. Samostatná parkoviště
nákladních vozů mají smysl pouze jako vyhražené kapacitní plochy, integrované do areálu čerpacích
stanic pohonných hmot a jako takové jsou předmětem podnikatelské aktivity soukromých subjektů.
4.12.11

HLUKOVÉ POMĚRY Z DOPRAVY

Ve městě Karlovy Vary je zástavba podél některých komunikací a některých úseků železnice zasažena
nadměrným hlukem z dopravy. Přípustné hladiny hluku určují hygienické předpisy. Její hodnoty se
pohybují v rozmezí 50 - 65 dB(A) pro den a 40 - 55 dB(A) pro noc. Horní mez platí pouze pro okolí silnic I.
třídy a hlavních městských komunikací. Bytová zástavba v nově navržených trasách by měla být cca 70
m od silnic I. třídy.
Ve výkrese Doprava a dopravní zařízení jsou zakresleny linie bezprostředního ohrožení v blízkosti
zástavby.
Ve stávající zástavbě jsou nejvíce ohroženy lokality v blízkosti těchto komunikací :
1) Nejdecká ulice ve Staré Roli
2) ulice Závodu míru ve Staré Roli
3) Chebská ulice v Rybářích
4) Sokolovská ulice v Rybářích
5) severní předmostí Chebského mostu
6) silnice I/6 v Rybářích
7) Vítězná ulice v OSÚ a Drahovicích
8) Bezručova ulice v Drahovicích
9) Plzeňská ulice v Tuhnicích
10) Studentská ulice v Doubí
a v blízkosti těchto úseků železnice :
1) Čertův ostrov
2) Bohatice
Ochrana proti hluku z dopravy je u nových silničních staveb součástí vlastní stavby silnice. Ochranu před
hlukem lze též ovlivnit změnou funkčního využití budovy a provedením protihlukových opatření na
budovách.
Uklidnění provozu na ulici Sokolovské a Chebské lze předpokládat až po dokončení průtahu silnice
Karlovy Vary - západ a po realizaci alespoň první etapy obchvatu v trase Pražský most - ul.
Jáchymovská.
Podrobnou studii protihlukových opatření doporučujeme zpracovat až na základě nového dopravního
sčítání, které bude podkladem pro zpracování dopravního generelu města.
Při posuzování hluku z dopravy ve VLÚ je nutno vycházet z hladiny hluku ve venkovním prostoru 45
dB(A) ve dne a 35 dB(A) v noci.
Hluková zátěž z provozu letiště je vyjádřena ve výkrese Dopravy a dopravních zařízení zákresem izofon
okamžité maximální hladiny hluku 80 - 95 dB. Izofony vyjadřují úroveň hluku v okamžiku startu letadla,
tedy nikoliv obvykle uváděnou a obecně zaužívanou ekvivalentní hladinu hluku (dB(A)). Hygienické
předpisy připouštějí maximální hladinu okamžitého hluku v úrovni 80 dB pro lázeňské území a v úrovni 85
dB pro obytné území (srovnatelné s 50 dB(A), respektive 45 dB(A) ekvivalentní hladiny). Ekvivalentní
hladina hluku 50 dB(A) nepřekročí hranice vlastního pozemku letiště. Hlukovou zátěž lázeňského území
je možno dále snížit vhodnou regulací při startu letadel tak, že rozhodující většina vzletů bude vedena ve
směru jihovýchodním, to je na odvrácenou stranu od města.
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4.12.12

OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranná pásma komunikací
K ochraně silnic a místních komunikací v úsecích mimo souvisle zastavěné území slouží silniční
ochranná pásma, stanovená zák.č. 13/1997 Sb. a vyhl.č.104/97 Sb.
Silniční ochranné pásmo tvoří prostor ohraničený svislými plochami, které jsou vedeny do výšky 50 m a
šířky :
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace50 m
od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic I.tř. a místních komunikací I.tř.15 m od osy vozovky
nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III.tř. a místní komunikace II.tř.
U směrově rozdělených silnic a místních komunikací se tyto vzdálenosti měří od osy přilehlé vozovky.
Ochranná pásma železnice
K ochraně drah a drážních zařízení stanoví zákon o drahách č. 266/1994 Sb. a vyhláška č. 177/1995
Sb. k provádění tohoto zákona ochranné pásmo.
Ochranné pásmo dráhy je určeno svislými plochami, vedenými po obou stranách u drah celostátních 60
m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdál. 30 m od hranic obvodu dráhy, u vleček 30 m od osy krajní
koleje, uvnitř oplocení 3 m od osy koleje.
Výjimky pro stavbu v ochranném pásmu dráhy lze povolit pro stavby pozemních komunikací, vodních děl,
zařízení a vedení, měřičských znaků a signálů a jen v odůvodněných a doporučených případech pro
ostatní stavby, zejména podzemní. Drážní správní orgán přitom stanoví podmínky, za kterých se výjimka
povoluje.
4.12.13

PĚŠÍ PROVOZ

Pěší provoz je důležitou složkou dopravního systému celého města. Prostupuje hustě téměř celým
územím a vytváří síť pěších spojení s různou intenzitou provozu. Souběžně sleduje trasy uliční sítě a
vedle toho vytváří vlastní samostatná propojení. Struktura pěšího provozu obdobná jiným městům je v
podmínkách lázeňského města doplněna hustou sítí vycházkových cest v přírodním zázemí města.
V Karlových Varech je největší koncentrace pěšího provozu v obchodně správním území (centrum
města) a ve vnitřním lázeňském území. Zde jsou vymezeny zóny vyhraženého pěšího provozu. Je-li v
centru města důvodem vysoká soustředěnost osob, v lázeňském území je to důraz na omezování
zbytečné automobilové dopravy, celkové zklidnění území, omezení hluku, prachu a exhalací z provozu
motorových vozidel.
Plochy vyhraženého pěšího provozu jsou v lázeňském území vymezeny po levém břehu Teplé od
Poštovního dvora až k hlavní poště na třídě TGM. V úseku od Divadelního náměstí po hotel Patria a před
sanatoriem Thermal je vyhrazen i pravý břeh. Zde je umožněn jen nezbytný automobilový provoz,
dopravní obsluha je regulována a tato regulace bude dále zpřísňována směrem k omezování tonáže
vozidel a roz- sahu hodin, ve kterých je povoleno zásobování.
S ohledem na konfiguraci terénu a zastavění je však zde nutno trvale počítat s vzájemnou koexistenci
pěší dopravy a dopravní obsluhy území.
V obchodně správním území je pěší provoz vyhrazen na třídě T.G. Masaryka a v ulici Zeyerově, v
částech ulice Varšavské a Dr.D.Bechera a v ulici Jaltské, na nám. M. Horákové a v ulici Krymské v
Tuhnicích, kam je směřován plošný rozvoj obchodně správního území.
Rozšiřování pěší zóny bude realizováno etapovitě, nejdříve v ul. D.Bechera a Jaltské a později až do
ulice Krymské. Podmínky pro regulaci dopravní obsluhy jsou zde ve své většině obdobné jako v
lázeňském území. Jen částečně je možné zajišťovat zásobování z vnitřku bloků.
Na takto vymezené plochy pěší dopravy navazují hlavní tahy pěší dopravy do jednotlivých částí města.
Některé z nich jsou tradiční, jiné navrhuje územní plán zřídit.
Se vzdáleností těchto tahů od centra města odpoutávají se ze souběhu s automobilovými
komunikacemi a vedou v samostatných trasách. Integrace s trasami cyklistických (příp. jezdeckých)
stezek je vysoká a lze ji charakterizovat takto :
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a) Trasy vyznačené v grafické příloze jako cyklistické jsou určeny zvláště pro cyklisty, ale je na nich
možný i pěší provoz.
b) Trasy vyznačené v grafické příloze jako pěší jsou určeny zvláště pro pěší, ale je na nich možný i
provoz cyklistický.
Tím jsou podchyceny hlavní zátěžové proudy pěších (a cyklistů) ve výhledu do r. 2015. Jakákoliv nová
výstavba silnic vyššího řádu (Průtah R 6) samozřejmě počítá s mimoúrovňovým převedením pěších.
4.12.14

CYKLISTICKÉ STEZKY

Cyklistické stezky v zastavěném území slouží alternativní přepravě mezi bydlištěm a centrem města nebo
jako spojnice k cyklistickým trasám v okolí města. Pro vedení stezek se navrhuje využít převážně údolní
polohy podél toků Ohře, Teplé a Rolavy. V návaznosti na již realizovanou cyklistickou stezku v trase
tuhnická lávka - Dalovice, navrhuje územní plán základní kostru cyklistických stezek, která může být dle
potřeby dále rozvíjena třeba i v integraci s pěšími trasami. Provozování cyklistické dopravy na pěší zóně
a ve VLÚ je nežádoucí. Územní plán zde uvažuje jen s možností převedení kola.
Cyklistické a integrované stezky mimo zastavěné území slouží rekreačnímu a kondičnímu pohybu. K
těmto účelům je možno s výhodou použít celý systém stávajících zpevněných i nezpevněných cest a
stezek, které nabízejí širokou škálu povrchů a výškových vedení. To vyhoví i horským kolům. V
lázeňských lesích bude však provoz horských i jiných kol omezen pouze na speciálně označené
zpevněné cesty.
4.12.15

JEZDECKÉ STEZKY

K jezdeckým projížďkám do lázeňských lesů vybízí krásné prostředí i příznivý terén pro tento sport. Už v
minulosti byly zřejmě lázeňské cesty k těmto vyjížďkám určeny, jak je vidět z názvu Jezdecká cesta.
Územní plán navrhuje systém vzájemně propojených jezdeckých stezek. Základem systému jsou tři
okruhy, jeden v lázeňských lesích, druhý v katastru Počeren a třetí na katastru Stará Role.
Okruh v lázeňských lesích využívá stávajících nezpevněných cest a pěšin, frekventované pěší cesty jen
kříží.
Okruhy v Počernech a Staré Roli využívají kvalitní přírodní prostředí stávající - lesní úseky, údolí
Chodovského potoka, Rolavy - nebo nově navrhované prvky systému ekologické stability biokoridory - po jejichž okraji jsou trasovány.
Okruhy jsou vzájemně propojeny a napojeny na stáje jezdeckého areálu ve Staré Roli u
vysílačky a budoucí stáje závodiště ve Dvorech. Okruh ve Staré Roli může být propojen mimo řešené
území přes katastr Mezirolí až do Děpoltovic, kde je další jezdecký areál a množství krásných
jezdeckých terénů.
4.12.16

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

a) uliční síť města je stabilizována
b) silniční průtah městem je nutno urychleně dokončit
c) Je nutno realizovat nové přemostění Ohře u tuhnické lávky spolu s propojením silniční sítě na
levém a pravém břehu Ohře
d) pro uklidnění dopravních poměrů na ulici Sokolovské je nutno urychlit výstavbu obchvatu města,
zejména však úsek Pražský most - Jáchymovská.
e) zkvalitnit zpřístupnění jižní části vnitřního lázeňského území lze pravděpodobně až ve výhledu
výstavbou tunelových tras, napojených na uliční síť města
f) železniční trati zůstávají ve svém dnešním rozsahu
g) pomocné provozy železnice je nutno urychleně přemístit mimo zázemí Dolního nádraží
h) dopravní terminál (železnice, veřejná autobusová doprava, taxi, ID, MHD, parking) bude umístěn v
prostoru Dolního nádraží, ve Varšavské ulici bude uzlová přestupní stanice MHD.
i) pro dopravu v klidu je nutno vybudovat rozsáhlé prostory, umístěné jak v patrových parkovacích
domech, tak v podzemí
j) odstavování a parkování nákladních vozů na veřejných plochách města se neuvažuje
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k) pro další řešení problematiky města je nutné urychleně zpracovat :
- generel dopravního řešení města Karlovy Vary
- dopravní studie obchvatu
- dopravní studii připojení jižní části VLÚ na uliční síť města
- technicko-ekonomickou studii na využití kolejových a pomocných kapacit železnice v prostoru
Sokolov - Karlovy Vary - Ostrov
- studii technických opatření ke zvýšení rychlosti na trati ČD Karlovy Vary-Cheb
(v = 120 km/h, v =160 km/h.)
- dopravně-technickou studii výstavby velkokapacitních podzemních garáží v jižní části VLÚ.

4.13

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

4.13.1

ŠIRŠÍ VZTAHY

Meziregionální propojení skupinových vodovodů bylo řešeno ve Směrném vodohospodářském plánu
Čech specializovanými pracovišti (VRV Praha a VÚV Praha). Zdejší skupinové vodovody chebský,
sokolovský a karlovarský jsou propojeny. Počítá se ještě s propojením na skupinu Ostrov-Jáchymov
a studijně se zpracovává možnost rozšíření karlovarského vodovodu do Nejdku. Všechny tyto aktivity,
s výjimkou výtlačného řadu z čerpací stanice Růžový vrch do vodojemu Nad lomem v Mezirolí, jsou však
mimo řešené území ÚPNSÚ K.Var.
4.13.2

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Město Karlovy Vary je v současné době zásobováno skupinovým vodovodem Karlovy Vary, jehož
zdrojem je úpravna vody Březová o kapacitě 560/650 l/s upravené vody. Surovou vodu odebírá z
vodárenské nádrže Stanovice na Lomnickém potoce, s možností doplňování čerpáním z řeky Teplé. Tato
úpravna bude hlavním vodárenským zdrojem pro sídelní útvar Karlovy Vary po celé návrhové období.
Mimo ní existují na území města ještě drobná prameniště podzemní vody (Doubí, Golf , atd.) s jejichž
existencí po r. 2000 se již neuvažuje. Mimo území města jsou to:
prameniště Odeř - průměr 14,0 l/s, min. 8,5 l/s. a menší prameniště jednotlivých obcí, která na
skupinový vodovod Karlovy Vary nějakým způsobem navazují.
Mimo vlastní město zásobuje skupinový vodovod Karlovy Vary ještě 27 obcí a osad z okresu
Karlovy Vary a město Chodov a Vintířov z okresu Sokolov. Výroba vody v SVKV včetně vody z
pramenišť činila v roce 1993 416,3 l/s, potřeba vody SÚ Karlových Var Q P = 274,1 l/s, Q M= 357,7
l/s a specifické vodné obyvatel = 187,4 l/ob.den. V r. 1994 nastal pokles všech těchto ukazatelů.
Specifické vodné obyvatel se snížilo na 157 l/ob.den, přesto však nevybočilo ze západoevropských
údajů a z metodického pokynu MZ ČR z 06.1993 - výpočet potřeby vody. V roce 1995 pokleslo specif.
vodné obyvatel na pouhých 124 l/ob.den. To přičítáme jednak doznívání cenového šoku a hlavně změně
odečítacích a fakturačních cyklů. V návrhu toto další snížení nebereme v úvahu. V r. 1996 se specifické
vodné SÚ Karlovy Vary zvýšilo na 143,6 l/ob.den a potřeba vody činila Q P = 164,0 l/s a Q M = 213,2 l/s.
Vodovod Karlovy Vary zásobuje téměř všechny části města s výjimkou těchto lokalit:
Olšová Vrata - zatím zásobení ze studní, uliční síť ve stavbě jako 3. etapa rozsáhlejší akce ÚM Karl. Var.
Cihelny - místní vodovod města a studny. S připojením na SVKV se nepočítá. V souvislosti s výstavbou
golfového hřiště a několika rodinných domů se připravuje samostatný vodovod s úpravnou vody o
kapacitě 1,5 l/s.
Hlavní zásobovací páteř karlovarského vodovodu tvoří vodojem č.1 v úpravně vody Březová, propojovací
řad DN 800 k soustavě vodojemů č. 5 na Sokolském vrchu, z ní propojovací řad DN 600 k vodojemům č.
6 na Růžovém vrchu a výtlačný řad DN 500-400 do vodojemu č. 7 ve Staré Roli. Na tuto základní páteř
navazují další objekty a řady jednotlivých čtvrtí a tlakových pásem.
Vodovodní síť pokrývá celé území města a je až na některé kratší úseky dostatečně kapacitní jak pro
současný stav, tak pro rozvoj. Její technický stav však není nejlepší a bude vyžadovat postupnou
rekonstrukci.
Další podrobnější údaje o zásobování pitnou vodou v Karlových Varech jsou uvedeny v průzkumech
a rozborech z r. 1988 a v jejich doplňcích z r. 1994.
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Mimo vlastních vodárenských zařízení se v SÚ Karlových Var v katastrech Dvorů a Tašovic vyskytují
pozorovací vrty, jimiž se sledují hladiny, teplota a kvalita podzemních vod, případně vydatnost vybraných
pramenů. Správcem pozorovacích objektů je Český hydrometeorologický ústav - pobočka Plzeň.
Ochranné pásmo 500 m je vyznačeno v hlavním výkrese a v příloze "Zásobování vodou". Podmínky
ochrany stanoví, že bez vědomí HMÚ nesmí být povoleny žádné činnosti (intenzivní čerpání, těžba
nerostných surovin) jež by svým dlouhotrvajícím vlivem narušily režim pozorování.
4.13. 3

NÁVRH

Pro zlepšení současného stavu zásobování pitnou vodou mimo postupné obnovy vodovodní sítě se
navrhuje:
- prodloužit propojovací potrubí DN 300 od Gejzírparku k Lázním I a do prostoru Na Milíři. Zde
vybudovat vodojem a čerpací stanici s výtlakem pro plnění vdj. č. 8 - Panorama. Lázeňské území
zásobovat z této strany z úrovně vdj. č.1 "Úpravna" (465,00/460,00), dolní tlak. pásmo přes redukční
ventil.
3

- rozšířit vdj. č. 10 - Hřbitovní o 800 m a propojit ho zásobními řady DN 300 na HTP sídliště
Drahovice a DN 250 na řad Vyhlídka (zásobení oblasti Petřína a větší části tlak. pásma Imperiál)
- v Bohaticích propojit DN 200 z Teplárenské ul. přes trať ČD, ulicí Fr.Halase na DN 150 v ul. Žitné. Dále
DN 150 ve Vilové ul. přes trať ČSD, Příkopní ulicí na DN 150 v ul. Táborské.
- nahradit část výtlaku DN 400 od Dolní Kamenné po Svobodovu ul. potrubím DN 500
- dokončit propojení DN 225 s DN 250 v Ondříčkově ul.
- rekonstruovat čerpací stanici Růžový vrch a vybudovat výtlačný řad DN 500 přes Sedlec a
Rosnici k potrubí DN 600 ve Staré Roli do vodojemu Nad lomem. Tento výtlak sníží čerpání do vdj. č.7
a bude plnit vodojemy Nad lomem a Klinge.
- propojit zásobní potrubí DN 300 ve Starorolské ulici ve Dvorech podél trasy silničního průtahu s
potrubím DN 150 v ul. Závodu míru ve Staré Roli. Tím bude možno zásobit DTP Staré Role gravitací z
vdj. č. 5 "Sokolák".
Pro rozvojové plochy se navrhuje:
Doubí
- řešit zásobování přímo z ÚV Březová výstavbou propojovacího řadu DN 200 mezi čerpací jímkou Na
výsluní a dnešním vdj. č.15.
- Starý vdj. č. 15 - Doubí zrušit. Místo něj vybudovat vdj. pro HTP - 650 m3 s příslušnými zásobními
řady a rozvodnou sítí. Území Třešňovky zásobovat hydroforovou stanicí.
Tašovice zejména v souvislosti s výstavbou na pozemcích býv.vojenského cvičiště(kat.území Jenišov)
- prodloužit DN 250 od DN 300 v Závodní podél obchvatové komunikace Tašovic směrem k vdj. č. 16 .
Ten zrušit a na kótě 420,00/417,00 postavit novou akumulaci 100 m3 a čerpací stanici. Území
tzv. Westendu rozdělit na 3 tlak. pásma s vodojemy po 400 m. 3 . Vodojem DTP může vypomáhat i pro
zásobení Tašovic, vdj. STP pokryje vyšší partie Jenišova a vdj. HTP bude zásobovat Hory.
Dvory
- zesílit úsek DN 125 na DN 150 po Chebské a prodloužit. Ostatní aktivity napojit na dosavadní rozvody.
Stará Role
- připojit lokalitu mezi Okružní a Počernickou na DN 300 z vdj. č. 11 Klinge (reduk.tlak). Propojit DN 300
HTP u vodojemu č. 7 na bývalý výtlak DN 400 a ten použít pro zásobení lokalit na Zlatém kopečku.
Rybáře
- prodloužit vodovodní síť sídliště Čankovská do zbývajícího území v oblouku trati ČSD.
Sedlec
- připojit lokalitu severně od Růžového vrchu zčásti na DN 350 pro sídliště Čankovská, zásobené
z úrovně vdj. č. 5, a zčásti (bytové domy při Sedlecké) na čerpané tlakové pásmo Růžový vrch.
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Bohatice
zesílit DN 150 na DN 250 -300 od DN 400 k DN 225 v Jáchymovské ulici.
Olšová Vrata
- vybudovat vodovodní síť s tím, že větev podél hřbitova bude mít DN 150 pro plnění budoucího
vodojemu pro klubovnu golf a pro čerpání na Andělskou Horu.
Cihelny
- navrhuje se výstavba nového vodovodu s úpravnou vody o kapacitě 1,5 l/s.
V ostatních čtvrtích nebo nejmenovaných lokalitách půjde o připojení na dosavadní rozvody.
Další podrobnosti jsou patrné z grafické přílohy Zásobování vodou a z tabulek č. 4.26 a 4.27
Potřeba vody pro sídelní útvar Karlovy Vary v návrhu činí : Q P = 260,3 l/s a QM = 340,2 l/s.
Specifické vodné obyvatel = 160,5 l/ob.den.

4.14.

KANALIZACE

4.14.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Kanalizace Karlových Var je jednotná, v okrajových částech nebo připojovaných lokalitách se z důvodů
kapacitních objevuje kanalizace oddílná. (viz Kolová, Vysoká, Otovice). Vyvíjela se postupně od konce
minulého století. V letech 1960 - 1967 byl výstavbou centrální čistírny odpadních vod, kmenové
stoky a hlavních sběračů položen základ současnému stavu, kdy jsou na ní napojeny : Karlovy Vary,
Tuhnice, Dvory, Rybáře, Bohatice, Drahovice, Hůrky, Doubí, Stará Role a Sedlec, počítá se s
připojením Tašovic a Olšových Vrat. Vlastní odkanalizování mají a nadále budou mít Cihelny a Čankov.
Z okolních obcí jsou připojeny Otovice, Dalovice, Všeborovice, Vysoká, Březová, Kolová, Pila
a Sadov. Připravují se Jenišov a Počerny.
Centrální ČOV v Drahovicích byla rozšířena v letech 1989-1992 a má nyní kapacitu Q24 = 42.000 m3 /d
pro 118.600 EO.
V r. 1993 byl přítok suchých splašků Q24 = 18.556 m3 /den. V r. 1994 ještě poněkud nižší, takže ČOV
má dostatečné rezervy.
Hlavní odvodňovací páteří kanalizace Karlových Var je kmenová stoka A, která jde od Doubí po pravém
břehu Ohře až do ČOV v Drahovicích. Jsou na ní 2 kanalizační čerpací stanice. Jedna v Doubí - má
výkon 24 l/s, druhá u mostu kpt. Jaroše na styku se sběračem G ze Dvorů- má výkon 200 l/s. Ke
kmenové stoce se připojují další sběrače B÷G, které odvodňují jednotlivé čtvrtě a samostatné obce.
Stoková síť pro současný stav je celkem vyhovující až na shybku pod Rolavou na sběrači F v ul. Českých
bratří, úsek sběrače E od Rolavy k počátku Dolní Kamenné, shybka pod Ohří na styku sběračů B a C a
koncový úsek kmenové stoky A ve Sportovní ulici od připojení sběračů B a C.
Technický stav kmenové stoky a hlavních sběračů je také celkem dobrý, neboť jde o zařízení poměrně
nová. Výjimkou jsou úseky využitých původních stok (např. v Západní ul.) a sběrač F podél Rolavy.
Na soustavnou kanalizaci K.Var nejsou dosud z území města připojeny : část Dvorů od zastávky ČD
Dvory k ul. V aleji, celé Tašovice (mají souvislou jednotnou kanalizaci), severovýchodní část Staré Role,
Rosnice, Čankov a Cihelny.
Rosnice a Čankov mají dílčí dešťové kanalizace, do nichž jsou napojeny přepady ze septiků.
V Cihelnách jsou jednotlivé objekty odkanalizovány samostatně, nebo jsou splašky zachycovány
v žumpách.
Další podrobnější údaje o kanalizaci v Karlových Varech jsou uvedeny v průzkumech a rozborech
z r. 1988 a v jejich doplňcích z r. 1994.
4.14.2.

NÁVRH

Pro zlepšení současného stavu kanalizace se navrhuje:
- zesílit shybku pod Rolavou v ul. Českých bratří
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- rekonstruovat sběrač F podél Rolavy, zejména v okolí Bažantího vrchu
- rekonstruovat část sběrače E od Rolavy k počátku Dolní Kamenné (bude patrně lépe současně
s výstavbou dalšího ramene shybky)
- rekonstruovat stoku ve Vančurově ulici a přes odlehčovací komoru ji připojit na sběrač F.
- připojit dosud volné výpusti v západní části Dvorů (od Uhelných skladů k býv. družstvu Stavba) na stoku E v Chebské ulici a na kanalizaci v ul. 1. máje
- zesílit shybku pod Teplou na sběrači D ve Dvořákových sadech
- vybudovat zpevněný příkop od propustu pod silnicí č. I/6 (nad čerpacími stanicemi) do Ohře jako
prodloužení dešťové kanalizace od Lidické ulice přes areál Varbyt.
Pro rozvojové plochy se navrhuje:
Doubí
- vybudovat v návrhových plochách jednotnou kanalizaci s odlehčovací komorou a čerpací stanicí
o výkonu 13 l/s. Výtlačný řad PVC 125 bude zaústěn do kanalizace u Doubského mostu. Připojení
těchto nových ploch si vyžádá zvýšení výkonu kanalizační čerpací stanice z 24 l/s na 55 l/s, rekontrukci
výtlaku DN 150 na DN 200.
Tašovice
- nejpozději v souvislosti s výstavbou na pozemcích býv. vojenského cvičiště (kat. úz. Jenišov) vybudovat
odlehčovací komoru a čerpací stanici pro dopravu odpadních vod do koncové šachty jednotné
kanalizace sběrače G. (před kasárny Dvory) Do čerpací stanice bude připojena splašková kanalizace
tzv. Westendu, na níž může navázat splašková kanalizace Hor. Čerpací stanice bude mít výkon 40
l/s, výtlačný řad PVC 225. V souvislosti s tím bude nutno rekonstruovat DN 400 na DN 600 v tř. kpt.
Jaroše podél závodiště, rozšířit shybku přes Ohři o 1 rameno DN 400 a zvýšit výkon čerpací
stanice na stoce A z 200 l/s na 280 l/s.
Dvory
- pro plochy podél silnice č. I/6 vybudovat splaškovou kanalizaci připojenou do navržené splašk.
kanalizace od býv. družstva Stavba. Odpadní vody sportovního areálu za závodištěm bude nutno
přečerpávat.
Stará Role
- vybudovat jednotnou kanalizaci na plochách mezi Okružní a Počernickou a po odlehčení ji připojit do
stoky E v Chebské ulici.Odlehčovací komora bude umístěna u styku ulic Počenické a Nad dvorem.
Zbytek sběrače E10 bude využit jako odlehčovací stoka s vyústěním do Ohře. Tím bude umožněna
výstavba oddílné kanalizace na Zlatém kopečku. Připojení těchto ploch si vyžádá dále rekonstrukci
odlehčovacích komor a shybky pod Rolavou na sběrači E.
- v ploše mezi Žižkovou a Husovou ulicí je navržena oddílná kanalizace. Dešťová stoka přes trať
ČD do Rolavy, splašková do stávající kanalizace v Husově ulici
- v ulici Dobrovského je navržena jednotná kanalizace s gravitačním napojením do stávající kanalizační
větve
- v rozvojových plochách na Letné se navrhuje oddílná kanalizace. Splaškové stoky připojit do jednotné
kanalizace v Jabloňové a Vančurově ulici, dešťovou stoku do rybníka pod garážemi.
Rosnice
- vybudovat splaškovou kanalizaci napojenou za odlehčovací komoru stoky ve Vančurově ulici.
Rybáře
- území v oblouku trati ČSD východně od Čankovské ul. napojit jednotnou kanalizací na kanalizační síť
sídliště (stoka E8). Území západně od Čankovské připojit jednotnou kanalizací na sběrač F.
Sedlec
- připojit lokalitu severně od Růžového vrchu oddílnou kanalizací na kanalizaci sídliště Čankovská.
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Bohatice
- rozvojové plochy východně od Jáchymovské napojit oddílnou kanalizací do sběrače C v Dalovicích a na
Vitický potok. Zesílit koncový úsek sběrače C z Dalovic a vybudovat druhé rameno shybky pod Ohří.
Karlovy Vary
- v Tyršově ul. oddílná kanalizace do stávajících stok v ul. Na vyhlídce.
Drahovice
- proti firmě Varbyt vybudovat jednotnou kanalizaci, uvnitř a vně drahovického oblouku počítat s
oddílnou kanalizací připojenou na stoku A1 a na propust a dešťovou kanalizaci přes pozemek Varbyt.
Nejpozději v souvislosti s tím vybudovat zpevněný příkop od propustu pod silnicí č. I/6 do Ohře.
- na kmenové stoce A před připojením společné shybky sběračů B a C vybudovat odlehčovací komoru.
Hůrky
- na ploše dnešních zahrádek položit splaškovou kanalizaci s připojením do stávající čerpací stanice.
V lokalitě Na Krachu vybudovat oddílnou kanalizaci s čerpacími stanicemi a výtlakem do stávající
kanalizace na Hůrkách pod hvězdárnou. Dešťovou kanalizaci vyústit do přítoku Vratského potoka.
Olšová Vrata
- vybudovat splaškovou kanalizaci svedenou do čerpací stanice umístěné na sz. okraji obce. Výtlak PVC
140 bude zaústěn do čerpací stanice 1 lokality Na krachu. Kapacita ČS - 12 l/s je navržena tak, aby
pobrala QH Olšových Vrat a Qčerp klubovny golfu Dešťové vody odvád povrchově do Vratského
potoka.
Počerny
- výstavba splaškové kanalizace se společnou čerpací stanicí a výtlakem odpadních vod do kanalizace v
Nerudově ulici.
Cihelny
- vybudovat splaškovou kanalizaci a ČOV s odpadem do Teplé
V ostatních čtvrtích nebo neuváděných lokalitách půjde o připojení na dosavadní zařízení.
Další podrobnosti jsou patrné z grafické přílohy" Kanalizace "a z orientačního výpočtu kanalizace
tabulce č. 4.29
4.14.3

v

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Řešení kanalizace v měřítku ÚPN 1:10 000 má pouze orientační charakter. Plochá území v Doubí podél
Ohře a v Rosnici v okolí odvodňovacího příkopu vyžadují podrobnější řešení ve vrstevnicové mapě
1:1000 nebo 1:2000. Doporučuje se zadat tato území ke zpracování formou studie.
Dále bude nutné zabývat se technickým stavem, správou a provozem dešťových kanalizací (ve
VLÚ a OSÚ) a odvodňovacích systémů (drenáží) v sídlištích.

4.15

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

4.15.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Karlovarská minerální voda je přírodní léčivá terma hydrochemického typu Na - HCO3SO4Cl, která
vyvěrá pod přírodním tlakem v úzkém údolí řeky Teplé. Kromě vysoké teploty (až 73,6 oC ) je
charakterizována též svými dalšími fyzikálně-chemickými parametry. Jedná se o mechanickou směs vody
a plynu v poměru 1 : 2,5 s jednotným chemickým složením a celkovou mineralizací 6,4 - 6,6 g
rozpuštěných látek na litr kapalné složky. Při výronech dochází k zřídelní sedimentaci aragonitu, který v
průběhu času vytvořil aragonitový příkrov - vřídelní desku. Prameny jsou nerovnoměrně rozděleny do
dvou pramenních skupin - do skupiny Vřídla a skupiny malých pramenů. Mezi nimi existuje přímá vazba.
Současný přirozený režim přírodních léčivých zdrojů lze považovat za kvaziustálený, drobné zásahy do
krenotechnické konfigurace jímacích objektů a do systému režimního měření jsou řešeny Správou PLZ
a K Karlovy Vary.
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Aktuálně využívaná vydatnost pramenních přelivů kolísá kolem 1800 l/nim., využitelná vydatnost je přes
2000l/nim. Tato vydatnost velkých pramenů byla získána v letech 1974 - 1982, kdy byly prováděny
sanační práce na vřídelní desce a nové hlubší jímací vrty. K dispozici jsou nyní vrty BJ 37, 70, 36 a 35.
Vrt BJ 70 je zaveden do fontány, zbývající jsou využity pro léčebné účely (vřídelní a přísadové koupele,
výplachy, irrigace a rehabilitační bazény) a pro průmyslové využití (plnírna minerálních vod). Oddělený
CO2 je odváděn potrubím do kompresní stanice k plnění do bomb.
Malé prameny jsou rozmístěny převážně na úpatí a ve svahu na levém břehu Teplé. Využívané zdroje
byly rovněž nově zachyceny mělkými vrty. Malé prameny jsou vyvedeny do přelivných váz v
kolonádách a pavilonech a slouží pro pitnou léčbu. Rozmístění ani způsob využití nejsou návrhem
územního plánu dotčeny.
Voda z tzv. velkých terem (vrty BJ 35. 36 a 37) vtéká pod přirozeným tlakem do primární akumulace
2 x 36 m3 v suterenu Vřídelní kolonády, kde je také umístěna centrální čerpací stanice. Zásobování 10
balneoprovozů a jednoho plnírenského provozu je uskutečňováno dvojím způsobem. Odběratelé směrem
po proudu řeky Teplé jsou zásobováni samospádem, odběratelé proti proudu řeky čerpáním.
Potrubí tzv. gravitační větve je na většině své cesty zavěšeno na konzolách v levé nábřežní zdi Teplé.
Výjimkou je úsek s kolektorem před LS Thermal. Gravitační větev je ukončena v prostoru plnírenského
závodu Karlovarských minerálních vod a.s. a je z ní dále zásobován balneoprovoz LD Purkyně, Lázní III.,
LS Bristol, VLÚ, LS Thermal, LS Kriváň a Lázně V.
Potrubí výtlačné větve jde v betonovém kanále v komunikacích po pravém i levém břehu Teplé až do
suterenu Lázní VI. Odtud je dále voda přečerpávána do nádrží LS Imperiál. Na výtlak jsou připojeny
Lázně I., Lázně VI. a LS Tosca.
Pro akumulaci vřídelní vody jsou využívány nádrže s nevelkou kapacitou u jednotlivých odběratelů.
Dostatečnou akumulaci mají pouze LS Thermal pro termální bazén, Lázně V. a LS Tosca. Zásobování
termální vodou se řídí odběrovým harmonogramem.
4.15.2

OCHRANNÁ PÁSMA

Pro ochranu přírodních léčivých zdrojů Karlovy Vary před nežádoucími vlivy a účinky byla usnesením
vlády č. 257/66 stanovena ochranná pásma ve 3 stupních a doplněna usneseními 214/71, 146/74 a
127/76.
V okolí vývěrů přírodních léčivých zdrojů byla usnesením vlády ČSR č. 27/82 stanovena zóna nejvyšší
ochrany vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty.
Rozhodnutím MZ čj. ČIL - 442 - 30.6.1994 bylo vydáno prozatímní ochranné opatření, kterým se rozšiřuje
ochranné pásmo 2. stupně přír. léč. zdrojů až za hranice uhelného ložiska Čankov.
4.15.3

NÁVRH

Dopravní trasy termální vody, tj.gravitační i výtlačné potrubí byly rekonstruovány v letech 1988 - 92.
Jejich další životnost je cca 10 - 15 let. Současné dimenze vyhoví i pro maximální rozvoj lázeňství, tj.
4 000 velkých procedur denně (cca 10 000 lázeňských hostů včetně pasantů).
Hlavním problémem zůstávají do budoucna akumulační prostory, které mají vyrovnávat rozdíly mezi
rovnoměrnou dodávkou vřídelní vody a špičkovými odběry v době podávání procedur (7 hod./den). Jejich
umístění podle nové koncepce bude přímo v objektech nebo na pozemcích odběratelů. Nemají tedy
přímé nároky na nové plochy a neovlivňují územní plán. Jejich rozšiřování bude uplatňováno při
aktuálním nárůstu potřeb.
Spotřeba termální vody za léta 1994 - 1996 je téměř konstantní.
4.15.4

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

V současné době menšího obsazení lázní jsou také odběry vřídelní vody pro balneologické účely nižší.
Stávající akumulace stačí vyrovnat špičkové odběry spotřebišť. Se vzrůstem počtu lázeňských hostů
bude docházet k obtížím při rozdělování vřídelní vody v době podávání procedur. V té době by měly být k
dis- pozici dostatečné akumulační prostory. Lze je tedy budovat postupně podle vytížení jednotlivých
balneoprovozů.
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4.16

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

4.16.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Vodní toky
Vodohospodářský význam toků jako recipientů odpadních a srážkových vod na území města je nesporný.
Vodní toky - zejména Teplá a Ohře mají v městském organizmu též funkci estetickou a urbanistickou.
Mimo to však povodňovými průtoky
ohrožují některá území města. Pro posouzení a řešení
protipovodňové ochrany bylo zpracováno několik materiálů, jež byly použity při pracech na návrhu
ÚPNSÚ.
Řeka Ohře je největším vodním tokem ve městě. Do ní se z pravé strany vlévá Teplá a z levé Chodovský
potok a Rolava.
Ohře je regulovaná od jezu v Tuhnicích až po pevný jez v Drahovicích. Koryto v tomto úseku vyhovuje
pro průtok 50-100leté vody, s výjimkou úseku nad tuhnickou lávkou, kde dochází k zátopám pravého
břehu uvnitř meandru již při 20leté velké vodě. Podobná situace je na levém břehu Ohře (kasárna,
závodiště, zemědělské pozemky) od jezu v Tuhnicích k mostu v Doubí.
Řeka Teplá je souvisle regulována nábřežních zdech od Richmondu k ústí do Ohře. Kapacita koryta je
min. 90m3/sec., a to i v prostoru zakrytí u Vřídelní kolonády při zachování 0,5 m bezpečnostní výšky.
Chodovský potok je regulován od silnice I/6 po ústí do Ohře. Regulace v zástavbě je asi na 20letou vodu,
nad zástavbou, tj. od porcelánky Dvory proti proudu asi na 2letou.
Rolava je regulována v zastavěné části Rybář a Staré Roli převážně v nábřežních zdech na průtok Q100.
Od tabulového jezu v Rybářích (slouží k napouštění koupaliště) k mostu v ul. Českých bratří je regulace
lichoběžníková. Mimo zástavbu je přírodní koryto s břehovými porosty.Dva menší potoky ve správě
Západočeských státních lesů Plzeň ústící do Ohře v Doubí a Nových Tuhnicích jsou v části své trasy
svedeny do potrubí. To je v majetku ÚM Karlovy Vary.
Další potůček začíná jako meliorační příkop v Otovicích, napájí rybník v Sedleci a přes pinku Lagie vtéká
do Rolavy.
Vodní nádrže a rybníky
Pro Karlovy Vary mají klíčový význam nádrže Březová a Stanovice. Přehrada Březová na Teplé byla
vybudována v letech 1931-34 pro ochranu K.Varů (VLÚ) před povodněmi. Jde o betonovou gravitační
hráz přímou, výšky 21,5 m, s ochranným ovladatelným objemem 3,7 mil.m 3.
Do doby výstavby této nádrže byly Karlovy Vary několikrát postiženy katastrofálními povodněmi,
naposledy v r. 1890. Po výstavbě přehrady se tradovalo, že společně s regulací Teplé zabezpečí
lázeňskému území ochranu proti účinkům stoleté povodně. Při zpracování hydrologických dat na vodní
dílo Stanovice a v dal- ších materiálech se ukázalo, že tato ochrana je daleko nižší.
Přehrada Stanovice na Lomnickém potoce byla realizována v letech 1973-78 jako kamenitá sypaná hráz
s návodním asfaltobetonovým těsněním výšky 57,5 m. Zásobní prostor pro vodárenské odběry je 22,75
mil.m3. Z něj byl vyhražen objem 7,0 mil.m 3 (nyní cca 4,0 mil.m 3) pro povodňovou ochranu Březové a
lázeňského území K.Var.
Ostatní vodní plochy, tj. rybníky a důlní propadliny mají různé majitele i způsoby využití. Nejvíce vodních
ploch je na katastrech Stará Role, Rosnice a Sedlec.
Další podrobnosti o vodních tocích a nádržích jsou v doplňcích průzkumů a rozborů z r. 1994.
4.16.2

NÁVRH

V konceptu územního plánu byla pro ochranu lázeňského území navrhována protipovodňová štola z
nádrže Březová do Ohře. V té době nebyly k dispozici výsledky studijních prací VÚV T.G.M. Praha a
HMÚ Praha jež se zabývají přehodnocením historické povodně z roku 1890 a dalšími povodněmi a
stanovením velikosti kulminačních průtoků a objemů v profilu hrází Březová a Stanovice. Na základě
těchto prací vydalo Povodí Ohře Chomutov v r. 1996 materiál, který prokazuje, že vodohospodářská
soustava Stanovice - Březová, společně s automatickým sledováním průtoků a srážek v povodí a
kvalifikovaným dispečinkem zajistí, že ani při stoleté povodní nepoteče přes lázeňské území více než 90
m3/s.
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Protipovodňová štola tedy není nutná, a proto se v návrhu územního plánu již nenavrhuje. Proti tomu je
nutné zachovat dosavadní retenční prostory v nádrži Stanovice, čímž se zmenší zásobní objem pro
vodárenské účely o 4,15 mil. m 3. Tuto záležitost bude řešit Povodí Ohře Chomutov s VaK a.s. Karlovy
Vary při zpracovávání nového manipulačního řádu vodohospodářské soustavy Stanovice - Březová.
Na ostatních vodních tocích a nádržích se nenavrhují žádné investiční akce. Půjde pouze o údržbu
opevnění břehů, probírky břehových porostů a revitalizaci vodních toků v rámci ÚSES.

4.17

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

4.17.1.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Karlovy Vary jsou v současné době zásobovány teplem:
- ze dvou soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT) se zdroji Teplárnou Karlovy Vary
a Výtopnou Stará Role a tepelného napaječe PK Vřesová - Karlovy Vary
- decentralizovaným způsobem z řady domovních, blokových a závodových kotelen
- lokálním způsobem
4.17.2

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

4.17.2.1.

Centralizovaný způsob zásobování teplem

4.17.2.1.1.

Soustava CZT Karlovy Vary

Soustava CZT Karlovy Vary zahájila provoz v roce 1932 dodávkou tepla z Městské výtopny v Jateční ulici
prostřednictvím horkovodní tepelné sítě provozované s parametry 170/120 0C,1,6 MPa. Zajišťovala
vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technologické potřeby objektů a zařízení především v
lázeňském a nynějším obchodně - správním území.
Svým výkonem 32,6 MW t v šedesátých letech již nestačila zvýšené potřebě tepla a proto v roce
1966 byla zahájena výstavba nového zdroje a soustavy, která umožnila rozšíření centralizovaného
zásobování teplem i do dalších čtvrtí města. Zdroj tepla Teplárna v Karlových Varech - Bohaticích
byl vybudován ve dvou etapách a celkový výkon čtyř kotelních jednotek činil 225 t/h páry s
parametry 3,9 MPa, 445 0C a elektrický výkon dvou turbogenerátorů 18,9 MVA.
V roce 1995 po dobudování tepelného napaječe PK Vřesová - Tp Karlovy Vary dochází k rozsáhlé
rekonstrukci Teplárny Karlovy Vary. Stávající kotelní jednotky byly demontovány a nahrazeny
paroplynovým zařízením a plynovým kotlem. Spalovací turbina spalující zemní plyn v kombinaci se
spalinovým kotlem má elektrický výkon 1,25 MW a tepelný 2,81 MW. Je doplněna špičkovými plynovými
kotly o výkonu 12 MW a 18 MW.
Maximální dosažitelný výkon na prahu zdroje je 15,1 MW t a dodávka tepla odběratelům je zajišťována
prostřednictvím horkovodní a parovodní sítě. Tento zdroj pracuje paralelně s tepelným napaječem PK
Vřesová - TP Karlovy Vary.Horkovodní tepelná síť je provozována s kvantitativní regulací a parametry
teplonosného média 138/80 0C,2,5 MPa.Tvoří ji třítrubní napaječ DN 600 + 2 x DN 400 Teplárna Rozdělovací stanice I, kde se tepelná síť dělí na tři samostatné větve
- větev Město

2 x DN 350

- větev Tuhnice

2 x DN 350

- větev Drahovice

2 x DN 300

Větev Rybáře 2 x DN 350 vychází z koncového místa TN PK Vřesová - Čankovská v Rozdělovací
stanici II a zásobuje též odběratelská zařízení na území Bohatic.
Celková délka horkovodní sítě, převážně klasického neprůlezného kanálového provedení je 26 206
m. Z této horkovodní sítě je zásobováno 90 odběratelů ve 179 odběratelských zařízeních s celkovým
sjednaným příkonem 154,185 MWt a ročním odběrem 993 TJ.Předávací stanice jsou vybaveny spotřebiči
typu voda - voda napojených na tuto síť nezávislým způsobem.Provozované předávací stanice tepla jsou
v převážné míře pro vytápění vybaveny protiproudými ohřívači, v novějších PS pak výměníky
stavebnicového a deskového provedení.Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován v akumulačních,
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průtokových a deskových ohřívačích.Z této soustavy je na území města zásobováno 9 134 bytových
jednotek.Parovodní tepelná síť zásobuje 7 průmyslových odběratelů na území Drahovic a Dalovic. Je
provozovaná s parametry 1,2 MPa, 230 oC. Délka této sítě je 3713 m a sjednaný tepelný příkon 15,590
MWt při ročním odběru 141 TJ.
4.17.2.1.2.

Soustava CZT Stará Role

Soustava CZT Stará Role zahájila provoz v roce 1965 dodávkou pro průmyslové odběratele a budovanou
bytovou výstavbu v tomto území.
Je tvořena zdrojem tepla Výtopnou Rosnice a parní tepelnou síťí. Výtopna s pěti kotelními
jednotkami o jednotkovém výkonu 8 t/h páry o parametrech 1,2 MPa, 220oC má výkon na prahu zdroje
32 MWt. Palivem je sokolovský hruboprach. Tepelná síť je parovodní v dimenzích DN 50-200 s vratným
kondenzátním potrubím o celkové délce 2 520 m.V současné době je již dodávka tepla parou
omezena a slouží pouze 13 průmyslovým odběratelům s předávacími stanicemi tepla typu pára-pára,
pára-voda. U bytově-komunálního odběru již došlo k záměně ze zásobování parou na zásobování horkou
vodou. Dodávka tepla horkou vodou je zajištěna z hor- kovodního tepelného napaječe PK Vřesová Karlovy Vary prostřednictvím nově vybudované horkovodní tepelné sítě bezkanálového provedení a
kompaktních domovních nebo blokových předávacích stanic tepla.
4.17.2.1.3.

Tepelný napaječ PK Vřesová - Karlovy Vary

S ohledem na výkonovou disparitu stávajících zdrojů tepla SCZT v Karlových Varech oproti potřebám
byla v roce 1989 zahájena výstavba tepelného napaječe 2 x DN 600 PK Vřesová - Karlovy Vary ( úsek
Stará Role - Čankovská 2 x DN 700 ). TN PK Vřesová - Karlovy Vary Čankovská byl uveden do provozu
v roce 1993, propojení Čankovská - Teplárna Karlovy Vary 2 x DN 500 v roce 1995.Tento napaječ
umožňuje tepelnému zdroji PK Vřesová realizovat do oblasti Karlových Var dodávku tepla ve výši 163
MWt (špičkově až 200 MW t), při parametrech teplonosného média 140/70oC, 2,5 MPa. Mimo soustav
provozovaných na území Karlových Var a Staré Role zajišťuje tento tepelný napaječ též dodávku tepla
pro Novou Roli a Božíčany.
4.17.2.2

Decentralizovaný způsob zásobování teplem

Decentralizovaný způsob zásobování je zajištěn z 506 domovních, blokových a závodových zdrojů tepla
zásobujících bytově-komunální odběr, občanskou vybavenost a průmysl.Převažujícím palivem jsou u
tohoto způsobu zásobování tuhá paliva.
4.17.2.3.

Lokální způsob zásobování teplem

Zbývající část území je zásobována lokálním způsobem, přičemž v centrální části převažuje využití
plynných paliv, v okrajových částech sídelního útvaru paliv tuhých.
4.17.3

NÁVRH

Mezi oblasti výrazně se podílejícími na spotřebě paliv a energií a tím i vlivu na životní prostředí patří
oblast zásobování teplem.Cílem návrhu je proto zajistit koordinovaný přístup z hlediska zásobování
jednotlivými druhy energií, jejich vzájemnou provázanost a vhodnou doplňující funkci a výsledkem by
měla být minimalizace negativních dopadů této sféry na životní prostředí. Hlavní roli zde sehrává způsob
zásobování a skladba palivové základny.
Dle požadavků MPaO ČR je v územním plánu přihlédnuto k rajonizaci území z hlediska užité energie s
maximálně dvoucestným energetickým zásobováním, a to jak z důvodů investiční náročnosti na energetická vedení a rozvodná zařízení, tak i jejich maximálního využití.
Při posuzování způsobu zásobování a možnosti uplatnění jednotlivých druhů paliv a energií byla
zvažována následující hlediska:
územní - současný stav znečištění ovzduší v řešeném území a jeho situování ve vztahu ke směru
převládajících větrů a k předpokládanému rozvoji území.
technický - předpoklady pro možnosti zásobování teplem, jak z hlediska kapacity zdrojů, tak i
přenosových schopností inženýrských sítí.
historicko-společenský - nezbytnost uplatnění určitých způsobů vytápění a z toho plynoucí využití
specifických druhů paliv a energií.
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Vzhledem k značnému rozšíření zásobování teplem ze soustavy CZT ve vnitřním lázeňském a přilehlém
území předpokládá se další rozvoj tohoto způsobu zásobování i nadále v těchto lokalitách, dále
pak v územích s vysokou hustotou tepelného zatížení jako je např. sídlištní charakter zástavby.
V územích s nerealizovanou soustavou CZT, v okrajových částech řešeného území, v územích s nižší
hustotou tepelného zatížení se předpokládá využití ušlechtilých paliv a energií, převážně plynu. Pro jeho
využití hovoří i poměrně rozšířená síť plynovodních rozvodů, jejíž kapacita se přechodem ze zásobování
svítiplynem na zásobování zemním plynem výrazně zvýšila.
Území, ve kterém bude preferováno zásobování teplem z SCZT je vymezeno v grafické příloze
Zásobování teplem.
Vyššímu rozvoji využití elektrické energie brání v současné době především nedostatečné kapacity
stávající rozvodné soustavy.
V centrální části lázeňského území doporučuje se využití netradičního zdroje tepla - termálních
pramenů pro vytápění a ohřev TUV.
4.17.3.1

Klimatické poměry

Karlovy Vary se nacházejí v rozmezí nadmořských výšek
366-641 m n.m.
Průměrná celoroční teplota
+ 7,0 oC
Průměrná teplota v topném období
+ 3,3 oC (6,7 oC)
Mezní venkovní teplota pro bydlení,vybavenost a průmysl dle vyhlášky 186/91 Sb.+ 13,0 oC
Mezní venkovní teplota pro nemocnice, lázně
+ 18,0 oC
Počet topných dnů to 13oC
248
o
Počet topných dnů to 18 C
319
Nejnižší oblastní výpočtová teplota
- 15 oC až - 18 oC
4.17.3.2

Bilance potřeb tepla

Podkladem pro stanovení bilancí potřeb tepla byly:
- u stávajících odběrů tepla SCZT uzavřené Smlouvy o dodávce a odběru tepla
- u zdrojů decentralizovaného zásobování teplem údaje z databáze REZZO II o středních
zdrojích a REZZO III o malých zdrojích tepla
- u navrhované výstavby údaje z Metodiky pro bilancování tepla v oblastech a soustavách
centralizovaného zásobování teplem a dle příslušných ČSN norem a směrnic.
4.17.3.3

Centralizovaný způsob zásobování teplem

Při hodnocení vhodnosti způsobu zásobování teplem bylo vycházeno z předpokladu, že dodávka
tepla z SCZT a el. vytápění nezatěžují v místě spotřeby ovzduší žádnými emisemi, naopak působí v
místě zdroje SCZT nebo výroby el. energie na širší okolí. Podmínkou využití je dostatečná kapacita
zdroje soustavy a přenosová schopnost inženýrských sítí, případně možnost jejich úprav, rekonstrukcí
nebo rozšíření.
Podstatnou roli zde sehrává hustota tepelného zatížení území. V současné době dokončená výstavba
tepelného napaječe PK Vřesová - Teplárna Karlovy Vary odstranila dosud trvající disparitu stávajících
zdrojů soustav provozovaných v řešeném území a umožnila další rozvoj tohoto způsobu zásobování.
V souvislosti s přechodem na zásobování z PK Vřesová byla realizována rozsáhlá rekonstrukce Teplárny
Karlovy Vary. Stávající kotelní jednotky spalující tuhá paliva byly demontovány a nahrazeny
paroplynovým zařízením - spalovací turbinou v kombinaci se spalinovým kotlem na zemní plyn a
špičkovými plynovými kotly Loos o výkonu 12 MW a 18 MW.
Nově instalovaná zařízení budou sloužit:
- pro dodávku páry pro stávající parní tepelnou síť zásobující průmyslovou oblast Drahovic a Dalovic
- pro dohřev oběhové vody tepelného napaječe k další distribuci do tepelné sítě v Karlových Varech a to
do doby rekonstrukce předávacích stanic tepla na parametry provozované při kvalitativní regulaci
tepelné sítě a v období nedostatečné dodávky tepla z PK Vřesová.
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Výstavba nových horkovodních tepelných sítí a předávacích stanic ve Staré Roli zásobovaných
teplem z TN umožnila zrušení parní blokové mazutové kotelny v Okružní ul., parních tepelných sítí a
zrušení Výtopny Rosnice.
4.17.3.4

Decentralizovaný a lokální způsob zásobování teplem

V územích, kde není provozována soustava CZT a ani se nenavrhuje, předpokládá se zásobování teplem
decentralizovaným a lokálním způsobem s maximální snahou využití ušlechtilých paliv a energií. I zde
sehrává hustota zástavby a náročnost uplatnění tohoto záměru významnou roli.
Využití plynných paliv se navrhuje v následujících územích :
- Karlovy Vary oblast Vyhlídky, ul. Krále Jiřího, jižní část území,
- Dvory
- Rybáře (Zlatý kopeček ,variantně lokalita Sedlecká a západní část Dolní Kamenné)
- Bohatice (Jáchymovská, Kamenického)
- Drahovice východní část území,
- Olšová Vrata,
- Doubí,
- Tašovice,
- Počerny,
- Rosnice,
- Čankov
Využití elektrické energie se navrhuje :
pro zásobování teplem jako vhodně doplňující již k zmíněným způsobům zásobování, nikoliv však
k plošnému využití.
4.17.3.5

Navrhované úpravy, rekonstrukce a výstavba nových zařízení Karlovy Vary

Zásobování z SCZT
rekonstrukce stávající tepelné sítě na Staré louce od LD Dalibor po Festivalový most u Lázní I, která
umožní realizovat úpravy a dostavbu GH Pupp v navrhované podobě. Součástí této rekonstrukce je
přechod tepelné sítě přes říčku Teplou v Labického lávce a rekonstrukce stávající sítě v
Mariánskolázeňské ul. pro napojení stávajícího odběru LD Florencie a nového LD Vídeň.
Realizace tohoto záměru umožní snesení stávajícího horkovodu z pravobřežní zdi řeky Teplé od Divadelního nám. po Labického lávku.
Životnost stávajících tepelných sítí vybudovaných v 70. letech si vyžádá postupně jejich obnovu.
Stávající zdroje tepla spalující tuhá paliva v lázeňském území, u nichž se navrhuje přechod na
zásobování z SCZT - LD Elefant, LD Palacký, LD Vrchlický, LD Dalibor, LD Morava, LD Eden. Z nově
navrhovaných zařízení LS Galerie pokud přípojná hodnota nepřesáhne 2 MW.
S přihlédnutím k problematice provozu blokových předávacích stanic (majetkové, provozní, ekonomické)
lze výhledově předpokládat jejich postupnou náhradu PS domovními.
Decentralizované zásobování teplem
S dokončením realizace středotlakého plynovodu Krále Jiřího - RS Bulharská se navrhuje postupná
rekonstrukce stávajících zdrojů tepla spalujících tuhá paliva na zdroje s plynnými palivy. Lokalitu RD nad
ulicí Na vyhlídce se navrhuje zásobovat z vlastních zdrojů vytápěných plynem.
Dvory
Decentralizované zásobování teplem
Nové stavby a zařízení budovaná v prostoru bývalých kasáren Dvory I. a nového areálu dostihové dráhy
zásobovat teplem s využitím vlastních zdrojů a plynných paliv.
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Rybáře
Zásobování z SCZT
Dokončit z prostoru PS tepla Elite horkovodní přípojku pro Obchodní dům situovaný na Dolní Kamenné.
Provést propojení nedokončeného úseku 2 x DN 150 na Sokolovské ul. u pivovaru, který podmiňuje další
rozvoj zásobování z SCZT ve Šmeralově ul. a východní části Dolní Kamenné.
Lokality pro výstavbu RD situované v oblouku železniční trati při Třeboňské a Železniční ul. a mezi
železniční tratí a Sedleckou se navrhuje variantně zásobovat teplem z SCZT. Pro zjednodušení
realizace a snížení investičních nákladů doporučuje se parametry primární sítě transformovat ve
společné předávací stanici a RD zásobovat teplou vodou o parametrech 90/70oC se směšováním
pro účely vytápění a prostřednictvím deskových ohřívačů realizovat ohřev teplé užitkové vody.
Decentralizované zásobování teplem
Lokalitu Zlatý kopeček a stávající zástavbu v ul.Třeboňské a Mlýnské zásobovat z vlastních zdrojů
spalujících plynná paliva.
Bohatice
Zásobování z SCZT
S ohledem na situování průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti stávajících kapacitních tepelných sítí
navrhuje se jejich napojení na SCZT nově vybudovanými přípojkami a PS tepla.
Decentralizované zásobování teplem
Zařízení a objekty situované při Jáchymovské a Kamenického ul. navrhuje se zásobovat teplem z
vlastních zdrojů spalujících plyn z připravované výstavby středotlakého plynovodu v těchto ulicích.
Drahovice
Zásobování z SCZT
S ohledem na přenosovou schopnost tepelné sítě větve Drahovice doporučuje se zbývající volnou
kapacitu využít pro stávající areál VARBYTU a v současné době realizovanou výstavbu v návaznosti na
tento areál.
U průmyslového území situovaného v severní části území při řece Ohři převést odběratele nevyžadující
teplo pro technologické účely ze zásobování parou na zásobování horkou vodou prostřednictvím nové PS
pára - voda situované u Prádelny.
Decentralizované zásobování teplem
Decentralizovaný způsob zásobování teplem bude uplatněn u navrhované lokality RD a Školského areálu
situovaného ve východní části území, kde bude využito vlastních zdrojů spalujících plynná paliva
ze středotlakého plynovodu navrhovaného z Regulační stanice Prašná do řešeného území.
Olšová Vrata
Decentralizované zásobování teplem
V území pro zásobování teplem se navrhuje využití plynných paliv. Do vybudování příslušného STL
plynovodu zásobujícího toto území navrhuje se využít zkapalněného propanu.
Cihelny
Decentralizované zásobování teplem
V území lze uplatnit pouze zásobování teplem na bázi elektrické energie, jež vyvolá nutnost úpravy
a dimenzování rozvodné sítě.
Doubí
Decentralizované zásobování teplem
Jak stávající objekty a zařízení, tak i navrhované lokality RD, nájemních domů a občanské vybavenosti
s ohledem na převládající směr větrů a dosažitelnost jednotlivých energií doporučuje se zásobovat
teplem z vlastních zdrojů spalujících plynná paliva. U nové výstavby v návaznosti na stávající sídliště
využít kapacitu stávající sítě CZT a blokové plynové kotelny.
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Tašovice
Decentralizované zásobování teplem
Navrhované lokality RD se doporučuje zásobovat z vlastních zdrojů tepla spalujících plynná paliva.
Počerny
Decentralizované zásobování teplem
S ohledem na situování VTL plynovodů a po vybudování příslušné plynovodní sítě, se navrhuje území
Počeren zásobovat teplem z vlastních zdrojů spalujících plynná paliva.
Stará Role
Zásobování z SCZT
Dokončit v celém rozsahu přechod ze zásobování parou na zásobování horkou vodou a průmyslové
odběry vyžadující technologické teplo řešit využitím plynných paliv.
U navrhované lokality nájemních domů U vysílače počítat se zásobováním teplem z tepelného napaječe
prostřednictvím nově vybudované soustavy tepelných sítí bezkanálového provedení a domovních
předávacích stanic tepla.
Využití dodávky tepla se doporučuje rovněž u stávajících zařízení nacházejících se bezprostředně u
provozovaných tepelných sítí SCZT.
Decentralizované zásobování teplem
Stávající a nově umístěná zařízení a lokality RD situované na levém břehu říčky Rolavy budou
zásobovány teplem z vlastních zdrojů tepla spalujících plynná paliva z navrhovaného středotlakého
plynovodu realizovaného z prostoru území Letná.
Rosnice
Decentralizované zásobování teplem
V území se navrhuje pro stávající i novou zástavbu využít vlastních zdrojů spalujících plyn z nově
vybudované středotlaké plynovodní sítě.
Sedlec
Zásobování z SCZT
Pokračovat v přechodu ze zásobování z místních zdrojů tepla na tuhá a kapalná paliva na
zásobování z SCZT z TN Čankovská - Teplárna procházejícím v jižní části územím Sedlce. Místní
horkovodní síť realizovat z předizolovaného potrubí.
Lokalita RD Sedlecká ležící z části na území Rybář se navrhuje zásobovat z TN transformovanými
parametry primární tepelné sítě a objektovými předávacími stanicemi tepla napojených na tuto tepelnou
síť závislým způsobem.
Čankov
Decentralizované zásobování teplem
Navrhuje se zásobovat území teplem z vlastních zdrojů zásobovaných z prodloužené středotlaké
plynovodní sítě z Rosnice.
4.17.4 ZÓNY S OMEZENÍM ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Ve výkresu Zásobování teplem jsou vymezeny dvě zóny s omezením znečišťování ovzduší z
malých a středních zdrojů vytápění.
V zóně I. není dovoleno měnit stávající centrální vytápění na média, která jsou zdrojem emisí, měnit či
budovat emisní zdroje vytápění je možno pouze za předpokladu snížení stávajících emisí.
V zóně II. je možno budovat nové zdroje vytápění znečišťující ovzduší. Pokud se jedná o střední zdroje
vytápění, jsou stanoveny emisní limity.
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Město Karlovy Vary vydá k této problematice obecně závaznou vyhlášku, ve které bude výše uvedená
charakteristika zón přesněji formulována. V grafickém vymezení zón se bude vyhláška odvolávat
na vymezení v územním plánu.
OCHRANNÁ PÁSMA

4.17. 5

Ochranná pásma stanovuje Zákon 222/94 Sb. § 34 pro zařízení na výrobu a rozvod tepla a předávací
stanice tepla. Jejich šíře je vymezena vzdálenosti 2,5 m na obě strany od svislých rovin liniového
zařízení, eventuálně stejnou vzdáleností od půdorysu zařízení.
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

4.17.6

- pro zhospodárnění provozované stávající tepelné sítě zajistit její vyšší využití realizací dodávky pro další
stávající a nová odběratelská zařízení.
- postupně zajistit úpravy a modernizace předávacích stanic tepla vedoucí k využití kvalitativní regulace
provozu tepelné soustavy a tím ke snížení tepelných ztrát v rozvodech.
- u sekundárního čtyřtrubního systému v rámci technického rozvoje přejít na dvoutrubní systém se
směšovacími předávacími stanicemi ÚT a decentralizovaným ohřevem TUV.
- pro zhospodárnění provozu parní tepelné sítě zásobující průmyslové území Drahovic a Dalovic provést
její rekonstrukci a modernizaci.
- zrealizovat dispečerské řízení provozu sítě a PS tepla.
- v územích mimo dosah tepelných sítí SCZT v největší míře využít pro zásobování teplem plynných paliv
a elektrické energie.
- rekultivovat složiště popílku v okolí Sedlece

4.18

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

4.18.1

ŠIRŠÍ VZTAHY

Karlovy Vary jsou nyní zásobovány zemním plynem z vysokotlakého plynovodu DN 300, tzv.
Krušnohorské magistrály, paralelně s ním situovaným VTP DN 500, VTL plynovodu DN 200 PK Vřesová Loket a z vysokotlakého plynovodu DN 500 Sviňomazy - PK Vřesová.
4.18.2

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

V současné době je dodávka zemního plynu realizována:
- odbočkou DN 150 z vysokotlakého plynovodu PK Vřesová - Loket, která zajišťuje dodávku plynu
prostřednictvím RS České do Tašovic, RS 1. máje, VÚ a Svářečské školy do Dvorů, RS Studentské
do Doubí, RS Křižíkové do lázeňského území a RS Březová do Březové.
- odbočkou DN 300 z VTP PK Vřesová - Severní Čechy, která zajišťuje dodávku plynu přes RS Zpč.
plynáren a RS Žitná na území Bohatic a RS Prašná na území Drahovic.
- odbočkou DN 200 z VTP PK Vřesová - Severní Čechy, která zásobuje plynem přes RS Starorolský
porcelán, RS Okružní Starou Roli, RS Sokolovskou Rybáře a RS Západní Tuhnice.
- odbočkou DN 100 z VTP DN 500 Sviňomazy - PK Vřesová do RS Stavba
Dodávka plynu je v převážné míře odběratelům zajištěna z nízkotlaké plynovodní sítě, vyšší odběrová
množství jsou dodávána prostřednictvím středotlaké plynovodní sítě nebo z účelových RS zásobovaných
samostatnými vysokotlakými přípojkami.
Dodávka plynu je realizována v následujících čtvrtích města :
Karlovy Vary, Tuhnice, Dvory, Rybáře, Bohatice, Drahovice, Doubí, Tašovice a Stará Role.
Soupis regulačních stanic plynu
RS Žitná
RS Studentská

VTL/STL/NTL
VTL/STL/NTL

2x5 000 m3 /h
3 000 m3 /h
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RS Prašná
RS 1. máje
RS Jenišov
RS Křižíkova
RS Sokolovská
RS Okružní
RS Česká
RS Západní
RS TGM
RS Karl.porcelán
RS Zpč. plynárny
RS Svářečská škola
RS Agro Tašovice
RS Bulharská
RS Vítězná
RS Na vyhlídce
RS Tylova
RS Českých bratří
RS Sedlecká
RS Moser
RS KP Dvory I
RS KP Dvory II
RS VD Stavba
RS Pivovary
RS Keramická šk.
RS Silnice
RS Brazilie
RS Šumavská
RS Nemocnice
RS Kancel.stroje
RS Jan Becher
4.18.3

VTL/STL/NTL
VTL/STL/NTL
VTL/STL
VTL/STL/NTL
VTL/STL/NTL
VTL/NTL
VTL/NTL
VTL/STL/NTL
VTL/NTL
VTL/STL
VTL/STL
VTL/STL
VTL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL
STL/NTL

3 000 m3 /h
1 000 m3 /h
3 000 m3 /h
1 000 m3 /h
2 000 m3 /h
1 000 m3 /h
1 200 m3 /h
2 000 m3 /h
1 200 m3 /h
1 000 m3 /h
1 200 m3 /h
1 200 m3 /h
1 200 m3 /h
800 m3 /h
800 m3 /h
800 m3 /h
800 m3 /h
1 200 m3 /h
1 200 m3 /h
1 000 m3 /h
800 m3 /h
1 200 m3 /h
200 m3 /h
1 000 m3 /h
200 m3 /h
400 m3 /h
400 m3 /h
500 m3 /h
400 m3 /h
200 m3 /h
200 m3 /h

NÁVRH

Návrh zásobování plynem vycházel ze současného stavu technické infrastruktury, způsobu zásobování
jednotlivými druhy energií a jejich dostupností, z kapacitních možností nadřazených soustav a zdrojů,
předpokládaného rozvoje území a náročnosti jednotlivých navrhovaných záměrů a opatření.
S přihlédnutím ke spotřebám energií a paliv v řešeném území má největší podíl oblast zásobování
teplem.
Návrh proto sleduje cíl dosáhnout koordinovaného a jednotného přístupu k zásobování území
jednotlivými energiemi jejich vhodným doplňováním, bez vzájemných střetů přinášejících jak snížení
hospodárnosti provozu, tak i zvýšení nároků na realizovaná opatření.
Dle požadavků MPaO ČR je v územním plánu přihlédnuto k rajonizaci území z hlediska užité energie
s maximálně dvoucestným energetickým zásobováním, a to jak z důvodů investiční náročnosti na
energetická vedení a rozvodná zařízení, tak i jejich maximálního využití.
Z předchozího vyplývá, že v oblastech s vybudovanou kapacitní soustavou CZT se nepředpokládá rozvoj
zásobování plynem (výjimky tvoří potřeby plynu pro technologické účely). Naopak, kde se nepředpokládá
rozvoj soustav CZT, bude v maximální míře využito plynu. Plynofikována ale nebudou ta území, kde se
nenacházejí sítě CZT ani plynovodní a náklady na jejich vybudování neodpovídají výhledovému
odběru a tím i přijatelné hustotě tepelného zatížení.
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4.18.3.1

Bilance potřeb plynu

Při stanovení bilancí potřeb plynu jako podkladu pro zpracování návrhu (k dispozici u zpracovatele) bylo
vycházeno z podkladů výrobců plynových zařízení a příslušných norem ČSN, přičemž výsledné hodnoty
byly korigovány součiniteli používanými v ZPč. plynárnách.
Území s navrhovaným rozvojem zásobování plynem
Karlovy Vary - ul. Křižíkova, Petra Velikého, Krále Jiřího, Petřín, Vyhlídka, jižní část území (LD u Galerie
umění v případě potřeby tepla přesahujícími hodnotu 2 MW).
Tuhnice - území Nových Tuhnic
Dvory - celé území
Rybáře - území Zlatého kopečku, Mlýnská, Třeboňská, západní část Dolní Kamenné.
Bohatice - území při komunikaci Jáchymovská a Kamenického
Drahovice - východní část území s navrhovanou lokalitou RD a Školského areálu při Lidické ul.
Doubí - celé území
Olšová Vrata - celé území
Tašovice - celé území
Stará Role - území na levém břehu říčky Rolavy, stávající zástavby RD Nerudova, Husova, Žižkova,
Dlouhá, Příčná, Luční, Na výhledech, Sachrův dvůr, průmyslové odběry vyžadující technologické teplo
Rosnice - celé území
Čankov - celé území
4.18.3.2

Navrhované úpravy, rekonstrukce a výstavba nových zařízení

Karlovy Vary
- dokončit obnovu NTP Petřín
- realizovat STP DN 150 v ulici Krále Jiřího - RS Bulharská
- výstavba STP přípojky a STP sítě pro navrhovanou lokalitu RD v území nad ul. Na vyhlídce
- výhledově uvažovat se středotlakým propojením plynovodu v ul. Petra Velikého s RS Tylova
Tuhnice
- vybudovat středotlaké propojení DN 200 pravobřežního území u Zpč. plynáren s územím Dolní
Kamenné u zimního stadionu
- dále pokračovat v rozšiřování NTL plynovodní sítě v Nových Tuhnicích
Dvory
- provést prodloužení STP z křižovatky ul. 1. máje - kpt. Jaroše v dimenzi DN 100 pro navrhovanou
zástavbu v prostoru bývalých kasáren Dvory I.
- pro přemístěný areál stájí dostihové dráhy situovaný na západní straně závodiště vybudovat STP
odbočku DN 50 ze stávající přípojky pro Svářečskou školu
Rybáře
- vybudovat středotlaké propojení DN 200 pravobřežního území u Zpč. plynáren s územím Dolní
Kamenné u zimního stadionu
- pro uvolnění lokality Zlatý kopeček provést u stávající zástavby přeložku VTP DN 200
- pro navrhovanou výstavbu v území Zlatý kopeček vybudovat novou RS VTL/STL o výkonu 500 Nm 3 a
STP síť.
- z RS Českých bratří vybudovat STP do Mlýnské a Třeboňské ulice.
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Bohatice
- z prostoru Skladového areálu J. Becher vybudovat STP v dimenzi DN 100 Jáchymovskou ul. a
Kamenického a vzájemně jej propojit s STP DN 300 RS Sedlecká - RS Žitná.
- z prostoru ul. Na výšině STL plynovodem Dalovickou ul., přes řeku Ohři napojit stávající VTL plynovod
DN 100 ve Sportovní ulici. V prostoru komunikace pro motorová vozidla směr Ostrov bude tento
plynovod zrušen.
Drahovice
- z RS Prašná vybudovat STP DN 150 do Východního oblouku Lidické ul.
Olšová Vrata
- navrhovaný rozvoj území si vyžádá vybudování STL plynovodu z prostoru křižovatky ulic Libušiny
a Pražské a plynovodní sítě v území.
Doubí
- v prostoru navrhované lokality Višňovka vybudovat novou RS VTL/STL 500 Nm 3 propojenou STP
DN 150 se stávající STP u VAKu.
- v rámci navrhované výstavby RD a nájemních domů a občanské vybavenosti v území vybudovat STL
plynovodní síť.
Tašovice
- navrhované lokality RD budou napojeny na stávající rozšířenou NTL plynovodní síť
Počerny
- lokalita bude napojena na stávající VTL plynovod DN 200 procházející k.ú.Počeren prostřednictvím
nové RS VTL/STL 200 m3 a STL plynovodní sítě.
Stará Role
- k zásobování severní oblasti Staré Role na levém břehu Rolavy bude z VTP DN 500 procházejícím
severně od Staré Role vybudována VTP odbočka DN 100 a RS VTL/STL o výkonu 1 200 m3, na níž
bude navazovat STL plynovod a distribuční síť, jež bude zásobovat jak stávající zástavbu výše
uvedeného území, tak i další nově navrhované lokality.
Tato soustava bude výhledově zásobovat i navrhované lokality v Rosnici.
Rosnice
- navrhovaný rozvoj území si vyžádá vybudování středotlaké plynovodní sítě zásobované z STL sítě ve
Vančurově ulici.
Čankov
- Plynofikace území si vyžádá vybudování středotlaké plynovodní sítě napojené na navrhovaný STL
plynovod Vančurova ul. - Rosnice
Sedlec
- navrhuje se propojení RS Růžový Vrch a RS Otovice STL plynovodem
4.18.4

OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranná pásma stanovuje Zákon 222/94 Sb. a činí:
- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně 4 m
- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm včetně 8 m
- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m
- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce 1 m
- u technologických objektů 4 m
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Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních
staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah
ochranných pásem až na 200 m.
Bezpečnostní pásma stanovuje Zákon 222/94 Sb., § 27 u vysokotlakých plynovodů a činí :
- do DN 100 mm - 15 m
- od DN 100 mm do 250 mm - 20 m
- nad 250 mm - 40 m
Hodnoty ochranných pásem, která se vztahují na zařízení realizovaná před 1.1. 1995
- VTL - 20 m
- STL -

10 m

Zákon 222/94 Sb., § 45, odst. 4 - ochranná pásma stanovená podle dosavadních předpisů a výjimky
ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány i po
účinnosti tohoto zákona.
4.18.5

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

- Pro zajištění spolehlivosti zásobování plynem výhledově zrealizovat záměr malého středotlakého
okruhu přes lázeňské území, tj. propojení STP na levém a pravém břehu Teplé a velkého okruhu
spojující Březovou přes území Karlových Var s územím Dvorů a Doubí.
- Rozvoj zásobování plynem především směřovat do území bez systému zásobování teplem ze soustav
CZT.

4.19

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

4.19.1

ŠIRŠÍ VZTAHY

Území Karl. Var je zásobováno elektrickou energií z celostátní nadřazené energetické soustavy 400/220
kV prostřednictvím distribučního systému 110 kV.
Vlastní dodávku v území zajišťují rozvodny :
RZ Ostrov 110/22 kV s instalovaným výkonem 2 x 40 MVA
RZ Bohatice 110/22 kV s instalovaným výkonem 2 x 40 MVA
RZ Tuhnice 110/10 kV s instalovaným výkonem 2 x 25 MVA
4.19.2

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

V řešeném území jsou provozovány dvě soustavy pro distribuci elektrické energie na úrovni VN systému.
Soustava 10 kV
která je tvořena sítí zemních kabelů, smyčkově propojených přes městské distribuční transformační
stanice. Výjimku tvoří venkovní vývod TS Rolava z RZ Tuhnice.
Zdroji napájení jsou :
- RZ Tuhnice 110/10 kV se dvěma stroji 25 MVA
- Rozvodna Drahovice 22/10 kV se stroji 6,3 a 12,6 MVA
Současné maximální zatížení 10 kV systému dosahuje hodnoty 14,7 MW.
Soustava zásobuje městské čtvrti :
Karlovy Vary
Tuhnice část
Dvory část
Rybáře část
Drahovice část
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Soustava 22 kV
Soustava 22 kV je smíšeného provedení s venkovními a kabelovými vedeními. Tvoří ji soustava
páteřních vedení vzájemně propojených a zokruhovaných pro záložní napájení.
Zdroji napájení jsou :
- RZ Bohatice 110/22 kV se dvěma stroji 40 MVA, do které pracuje přes transformaci jeden
turbogenerátor Teplárny Karlovy Vary o výkonu 1,25 MVA.
- RZ Ostrov 110/22 kV se dvěma stroji 40 MVA
Současné maximální zatížení 22 kV systému v SÚ se pohybuje okolo 8,3 MW.
Ze soustavy jsou zásobovány následující čtvrti :
východní část Karlových Varů
Dvory část
Rybáře část
Bohatice
Drahovice část
Olšová Vrata
Cihelny
Doubí
Tašovice
Počerny
Stará Role
Rosnice
Sedlec
Čankov
Vlastní distribuce elektrické energie je realizována trafostanicemi osazenými olejovými
transformátory o jednotkových výkonech od 50 kVA do 1 000 kVA.Realizace dodávky na úrovni 0,4 kV
je zajištěna smíšeným provedením rozvodné soustavy - kabelovým a venkovním.
4.19.3

NÁVRH

Návrh zásobování elektrickou energií nepředpokládá změnu koncepce zásobování, tzn. i nadále bude
zachován ve vnitřním území města systém napájení 10 kV, vázaný na napájení z RZ Tuhnice a RZ
Drahovice, v okrajových částech systém 22 kV s napájením z RZ Bohatice a Ostrov.
Pro zajištění zvýšených potřeb v lázeňském území bude :
- vybudováno kabelové vedení 22 kV z RZ Drahovice vedené do navrhované Spínací stanice v území
u Lázní I., ve které bude zároveň vybudována mezitransformace 22/10 kV.
- vybudován kabelový vývod 10 kV z RZ Tuhnice ukončený v rekonstruované TS Křižíkova
Pro zajištění spolehlivosti zásobování Karlových Var se výhledově navrhuje nová rozvodna RZ Vítkova
hora 110/22 kV zapouzdřeného provedení napájená 110 kV venkovním vedením z prostoru Horního
Slavkova. Z této rozvodny budou realizovány vývody :
- 22 kV kabelový vývod do Spínací stanice u Lázní I,
- kabelový vývod na venkovní vedení RZ Drahovice - RZ Toužim
- kabelový vývod na venkovní vedení Kolová - Březová - Doubí.
Pro zajištění vyvedení výkonu z RZ Bohatice se navrhuje provést odbočení z vedení č. 8 v území Otovic
a propojení částečně novým, částečně rekonstruovaným vedením na vedení Ostrov - Karlovy Vary vývod
Sadov I.
4.19.3.1

Bilance potřeb elektrické energie

Bilance potřeb el. energie, která byly podkladem pro zpracování návrhu zásobování elektrickou energií
(jsou k dispozici u zpracovatele) byly stanoveny dle Zásad pro navrhování distribučních sítí Pravidel pro
elektrizační soustavu č. 2 vydaných ČEZ.
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4.19.3.1

Navrhované úpravy, rekonstrukce a výstavba nových zařízení

Karlovy Vary
- z RZ Drahovice se navrhuje vybudovat 22 kV kabelové vedení vedoucí do nově vybudované Spínací
stanice území u Lázní I s mezitransformací 22 / 10 kV.
- z RZ Tuhnice se navrhuje vybudovat 10 kV kabelové vedení ukončené v rekonstruované TS Křižíkova.
- v rámci výstavby obytné lokality Vyhlídka bude v řešeném území vybudována nová TS napojená
smyčkou na stávající kabelové vedení 10 kV situované v ulici Na vyhlídce.
- výstavba LH Patton s ohledem na navrhované přímotopné vytápění si vyžádá vybudování objektové TS
napojené smyčkou na stávající 10 kV kabelové vedení TS Petřín - TS Imperiál.
- v území Hůrek se předpokládá vybudování kabelového propojení TS U hvězdárny a TS Vítkova hora a
postupná rekonstrukce venkovního vedení Vítkova hora - Kolová - Březová - Doubí
- ve výhledu se navrhuje kabelové propojení 22 kV z nové RZ Vítkova hora 110/22 kV do Spínací stanice
Lázně I.
- navrhuje se nové kabelové propojení 22kV ze Spínací stanice Lázně I. do Březové
Tuhnice
- Z RZ Tuhnice vybudování kabelového vývodu do TS Křižíkova
Dvory
- navrhované komunikační řešení silnice I/6 si vyžádá provedení přeložek stávajících venkovních vedení :
2 x 110 kV Jenišov - RZ Tuhnice, 22 kV venkovní vedení Stará Role - Jimlíkov - Nová Role
- v lokalitě Zlatý kopeček bude v jižní části s navrhovanou OV vybudována nová trafostanice napojená
na výše uvedené 22 kV venkovní vedení
- v souvislosti s výstavbou areálu stájí dostihové dráhy v Západní části závodiště dojde k přeložce
územím procházejícího 22 kV venkovního vedení a k výstavbě TS sloužící tomuto zařízení.
Rybáře
- pro navrhovanou lokalitu RD při Počernické ul. bude provedena rekonstrukce stávající TS u Areálu
1.stavební
- pro lokality RD navržené v oblouku železniční trati Třeboňské a Železniční bude na vedení Teplárna Stará Role vybudována odbočka s přechodem na kabelové vedení, procházející drážní těleso pod
viaduktem v komunikaci směr Čankov. V území budou vybudovány 2 TS. S ohledem na způsob
vytápění - SCZT, jedná se o zařazení bytového odběru do kategorie B 1.
- západní část Dolní Kamenná bude zásobována z nově vybudovaných TS svým výkonem a počtem
odpovídající navrhované vybavenosti napojených smyčkou na stávající 10 kV kabelové vedení
procházející územím z TS Rolava přes TS Zimní stadion do TS OkÚ.
- pro zásobování Obchodního domu ve východní části Dolní Kamenné bude v tomto zařízení vybudována
nová objektová TS napojená na 10 kV kabelové vedení TS Zimní stadion - TS OkÚ.
- využití lokality mezi železniční tratí a Sedleckou ul. si vyžádá přeložku stávající přípojky pro TS
Plešivecká a TS Domácí potřeby v Buchenwaldské ulici. Navrhuje se nové odbočení z vedení Tp
Karlovy Vary - Stará Role, jeho přechod na kabelové vedení zaústěné do nové typové TS vybudované
v rámci lokality Sedlecká a z ní mimo řešeném území napojení výše uvedených přípojek. S ohledem na
způsob vytápění - SCZT, jedná se o zařazení bytového odběru do kategorie B 1.
Bohatice
- v rámci úprav zásobování elektrickou energií v prostoru Autoservisu U komína bude vybudována nová
TS nahrazující stávající typu Minaret.
- navrhovaná průmyslová zóna pod Elektrosvitem a nad Teplárnou si vyžádá výstavbu 2 TS.
- v rámci úprav 22 kV systému zásobování navrhuje se nahradit venkovní vývod 22 kV z RZ Bohatice u
vedení Tp Karlovy Vary - Stará Role kabelovým
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Drahovice
- pro zkapacitnění zásobování lázeňského území vybudovat kabelové vedení 22 kV RZ Drahovice lázeňské území.
- v rámci výstavby RD a Školského areálu ve východní části Drahovic v oblouku Lidické ul. bude zrušena
stávající venkovní přípojka 22 kV pro TS Waldert a TS umístěné v tomto území. Lokalita bude nově
napojena na 10 kV systém z TS Úvalská a TS Pedagogická škola kabelovým vedením a
distribuce el. energie bude zajištěna z nově vybudované TS na toto vedení smyčkou napojené.
- v rámci nového komunikačního řešení silnice I/6 směr Praha a pro zajištění požadovaného příkonu v
lokalitě Royal a dalších územních celcích bude provedena rekonstrukce venkovního vedení RZ
Drahovice vývod Toužim na vedení 2x3x110 mm 2AlFe, eventuálně kabelové 2x3x150 mm 2 AXEKCY.
Olšová Vrata
- v rámci výstavby lokality RD bude zrušena stávající přípojka pro TS Vojenské stavby a obec. Nové
napojení bude provedeno v souvislosti s realizací zásobování lokality RD.
- v rámci nového komunikačního řešení silnice I/6 směr Praha a pro zajištění požadovaného příkonu v
lokalitě Royal a dalších územních celcích bude provedena rekonstrukce venkovního vedení RZ
Drahovice vývod Toužim na vedení 2x3x110 mm 2 AlFe, eventuálně na vedení kabelové 2x3x150 mm 2
AXEKCY.
- současný stav TS obec s ohledem na prováděné úpravy si vyžádá provedení rekonstrukce.
- v západní části území se navrhuje kabelové propojení TS U hvězdárny s TS Vítkova hora.
- pro zajištění spolehlivosti zásobování elektrickou energií odpovídající významu města uvažuje se
výhledově na území Olšových Vrat s výstavbou zapouzdřené RZ 110 /22 kV napájené z prostoru
Horního Slavkova. Výkon z RZ bude vyveden kabelovým vedením 22 kV do Spínací stanice Lázně I, na
venkovní vedení RZ Drahovice - vývod Toužim, obec Olšová Vrata a vedení Kolová - Březová - Doubí.
Cihelny
- vzhledem k tomu, že v území se předpokládá využití elektrické energie pro vaření, ohřev TUV a přímotopné vytápění, jedná se o kategorii odběru C 1. Zajištění dodávky si vyžádá úpravy napájecích
vedení a vybudování TS dle skutečného rozvoje území.
- v souvislosti s navrhovanou výstavbou golfového hřiště bude v dotčeném území venkovní vedení 22 kV
sneseno a nahrazeno vedením kabelovým. Napojení stávajících TS bude upraveno.
Doubí
- navrhovaný obytný soubor RD, nájemních domů a občanské vybavenosti si vyžádá náhradu stávajícího
venkovního vedení 22 kV situovaného v tomto území nově vybudovanou kabelovou sítí, vzájemně
propojenou s úseky venkovního vedení, které budou ponechány. Distribuce el. energie bude zajištěna
prostřednictvím 4 TS typového provedení 2 x 630 kVA smyčkově propojených kabelovým vedením.
Bytový odběr je zařazen do kategorie A.
- Lokalita Višňovka bude zásobována z nově vybudované TS a venkovní přípojky napojené z vedení
Doubí - Březová.
Tašovice
- V rámci lokalit RD sever i jih si vyžádá vybudování nových TS napojených na stávající venkovní vedení.
Bytový odběr je zařazen do kategorie A.
Počerny
- navrhovaná výstavba si vyžádá úpravu TS situované při komunikaci Karlovy Vary - Chodov. Bytový
odběr s ohledem na způsob vytápění - plyn ,je zařazen do kategorie A
Stará Role
- V rámci využití území U vysílače bude stávající přípojka pro TS Vysílač nahrazena kabelovou soustavou
vybudovanou v rámci obytného souboru. Tato soustava bude napájena z původní přípojky pro TS
Vysílač a smyčkou z kabelového vedení TS Svobodova - TS U pekáren. Ze soustavy obytného souboru

PRŮVODNÍ ZPRÁVA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- str. 79

12/1997 ----------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KARLOVY VARY

bude opět napojena přípojka pro TS Vysílač. S ohledem na zařazení bytového odběru do kategorie B
1 bude v rámci navrhované lokality vybudováno 5 TS typového provedení.
- lokalita RD Letná si vyžádá realizaci nové TS napojenou z procházejícího venkovního vedení 22 kV
Rosnice - Stará Role Letná - KP
- zásobování zařízení umístěných na plochách s navrhovanou drobnou výrobou bude směřováno na
procházející 22 kV venkovní vedení odbočka Rosnice - Stará Role Letná - KP
Rosnice
- zásobování zařízení umístěných na plochách s navrhovanou drobnou výrobou bude směřováno na
procházející 22 kV venkovní vedení odbočka Rosnice - Stará Role Letná - KP
Sedlec
- V rámci vyvedení výkonu z RZ Bohatice bude provedeno na území Otovic odbočení z vedení č. 8 a v
trase stávajícího vedení bude provedeno propojení na vedení Ostrov - Karlovy Vary vývod Sadov I.
4.19.4

OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranná pásma stanovuje Zákon 222/94 Sb. a jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení a činí od krajního vodiče na každou
stranu:
- u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
- ( u napětí nad 1 kV do 60 kV včetně 10 m)
- ( u napětí nad 60 kV do 110 kV včetně 15 m)
- u podzemního vedení do 110 kV včetně 1 m (1 m)
- u el. stanice 20 m (30 m) kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice.
Hodnoty ochranných pásem uvedené v závorce se vztahují na zařízení realizovaná před 1.1. 1995.
Zákon 222/94 Sb. , § 45, odst. 4 - ochranná pásma stanovená podle dosavadních předpisů a
výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány i
po účinnosti tohoto zákona.
4.19.5

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

- pro posílení zásobování lázeňského území el.energií vybudovat nové kabelové vedení 22 kV RZ
Drahovice - Spínací stanice Lázně I, včetně vybudování Spínací stanice a mezitransformace 22/10 kV.
- zrealizovat kabelové vedení 10 kV z RZ Tuhnice do rekonstruované TS Křižíkova, které posílí napájení
západní části lázeňského území.
- v souvislosti s úpravou komunikace I/6 a posílení napájení oblasti východním směrem od Karlových
Varů provést rekonstrukci 22 kV venkovního vedení RZ Drahovice - vývod Toužim.
- pro výhledové zajištění spolehlivosti zásobování území K.Var vybudovat u Vítkovy hory zapoudřenou
rozvodnu RZ 110/22 kV napájenou z prostoru Horního Slavkova. Z RZ zajistit vyvedení jejího
výkonu.
- v řešeném území použít výhradně trafostanice nebo transformátory ekologického provedení.

4.20

TELEKOMUNIKACE

4.20.1

ŠIRŠÍ VZTAHY

Stávající ATÚ Karlovy Vary je v současné době zapojena do JTS jako uzlová ústředna. Zajišťuje veškeré
telefonní spojení do všech O.MTO na území okresu Karlovy Vary, včetně UTO Ostrova a Toužimi. V UTO
Karlovy Vary se jedná o následující O.MTO :
Bečov, Bochov, Javorná, Kyselka, Nejdek, Stanovice, Stružná a Nová Role.
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V úrovni uzlové sítě zajišťuje telefonní spojení na příčkách do Chebu, Mariánských Lázní, Sokolova,
Ostrova a Toužimi.V naduzlové síti zajišťuje koncový telefonní styk s Prahou, Plzní a Ústím. Vstup
do tranzitní, národní a mezinárodní sítě zajišťuje ATÚ Karlovy Vary přes TÚ Plzeň. Služby jsou
zajišťovány převážně v ATÚ Karlovy Vary (je zde vybudován služební stupeň), některé vyšší služby
zajišťuje TÚ Plzeň (ohlašovna mzm provozu, místní a mzm informace apod.).
CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

4.20.2

V uzlu Karlovy Vary jsou mimo analogových ústředen, budovány digitální ústředny. Rozložení ústředen je
následovné :
Digitální
jsou postaveny
HOST ústředna (řídící) - v Jugoslávské ul.
Remote (vysunuté bloky) - v Drahovicích, v Rybářích, Kyselce, Stružné, Bochově, Vojkovicích, Doubí,
Nejdku, N. Roli a Olš. Vratech.
Analogové
jsou postaveny
UÚ Karlovy Vary (uzlová ústředna) - v Jugoslávské ul
HÚ (hlavní ústředny) MTO - ve Stanovicích, Bečově, Javorné, Nejdku a N.Roli
v MTO (místní telefonní obvod) Nejdek a N. Role je telefonizace řešena překryvnou sítí.
Veškerý telefonní styk v celém okrese zajišťuje uzlová ústředna v K.Varech. V naduzlové síti zajišťuje
spojení do Plzně, Prahy, Ústí, Chebu, M.Lázní, Sokolova, Toužimi a Ostrova. Spojení je zajištěno jak
tranzitními, tak koncovými svazky. Veškerý národní a mezinárodní provoz je zajišťován přes tranzitní
ústřednu v Plzni.
Služby jsou zajišťovány převážně v UÚ Karlovy Vary, služby vyššího charakteru v TÚ Plzeň. Nadřízenou
ústřednou HÚ Karlovy Vary je TÚ Plzeň.
4.20.2.1

Středový místní telefonní obvod Karlovy Vary (S.MTO)

Veškerý telefonní provoz v K.Varech zajišťují ústředny (analogové):
2. dekáda - umístěna v Jugoslávské ulici, typu P51 o kapacitě 7600 Pp + 400SkP, je obsazena 8426
HTS.
4. dekáda - umístěna v Rybářích, typu PK 202 o kapacitě 9000 Pp, je obsazena 8174 HTS.
HOST Karlovy Vary - umístěna v Jugoslávské ul., typu EXSD o kapacitě 3560 Pp. Je plně obsazena.
Remote:
Doubí - je připojena na HOST Karlovy Vary, kapacita bloku je plně obsazena.
Drahovice - je připojena na HOST Karlovy Vary, kapacita bloku je obsazena 986 Pp.
Rybáře - je připojena na HOST Karlovy Vary, kapacita bloku obsazena 215 Pp.
Olš. Vrata - je připojena na HOST Karlovy Vary, kapacita bloku je obsazena 260 Pp.
Cihelny jsou připojeny na telefonní ústřednu Stanovice. Zůstane i výhledově takto připojena.
Celá místní telefonní síť Karlovy Vary je řešena jak pevnou, tak pružnou kabelizací, a je rozdělena do
dvou atrakčních obvodů - 2. dekády a 4. dekády.
V každém atrakčním obvodu jsou postaveny traťové rozvaděče (TR), do kterých je z dané oblasti
koncentrována sekunderní síť.
2. dekáda
TR 1 - umístěn na tř. TGM (pošta 1).
Primerní kapacita kabelů - 2200 párů.
TR 2

- Jaro, primerní kapacita kabelů - 2000 párů.

TR 3

- Moskevská ul., primerní kapacita kabelů - 2000 párů.

TR 4

- u výtopny v Tuhnicích, primerní kapacita kabelů - 860 párů.

TR 5

- Drahovice, Vítězná. Primerní kapacita kabelů - 2180 párů.
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4. dekáda
TR 41a - sídl. R.Vrch, kapacita primeru -1100 párů.
TR 41b - sídl. R.Vrch, kapacita primeru - 500 párů.
TR 42 - Stará Role, pošta, kapacita primeru 1800 párů.
4.20.2.2

Rozhlas po drátě (DR)

Na území K.Var je vybudován jeden radiouzel ve stávající telekomunikační budově (TKB) v Jugoslávské
ulici.
Umístění navazujících zesilovacích stanic (ZS) DR :
ZS - 01 - v TKB, počet zapojených účastníků - 1241.
ZS - 02 - v Rybářích, počet zapojených účastníků - 1086.
ZS - 03 - ul. I.P.Pavlova, počet zapojených účastníků - 715.
ZS - 04 - Centrum Drahovice, počet zapojených účastníků - 628.
4.20.2.3

Radiokomunikace

Radiokomunikační zařízení je umístěno v TKB. Zajišťuje radioreleový (r.r.) provoz ve směru Karlovy Vary
- Most - Praha - Plzeň.
Pro tato zařízení jsou vyhlášena ochranná pásma:
liniové
- mezi TKB a TV Klínovcem
kruhové
- v okruhu v poloměru 500 m kolem TKB.
4.20.2.4

Zařízení přenosové techniky

Zařízení PT Plzeň je umístěno v TKB (ZS II) a v Drahovicích (ZS I). Obě tyto zesilovací stanice zajišťují
jak uzlový, tak naduzlový provoz pro TÚ Karlovy Vary.Liniová zařízení OSDK je situováno po celém
území K.Varů.

4.20.2.5

Přehled o telefonizaci S.MTO Karlovy Vary
2. dek (A+D) 4. dek (A+D) Doubí
Olš.Vrata
_______________________________________________________

Počet obyvatel
Počet bytů
Počet HTS
z toho BS

27 799
11 779
9 116
6 974

34 702
14 684
8 198
5 039

3 155
1 317
300
229

1 704
722
260
161

% ztelef. bytů
% telefonizace
(na 100 obyv.)

67,4
36,9

38,5
29,1

17,9
10,1

39,8
19,6

4.20.3

NÁVRH

Hlavní požadavky na řešení sítí jsou:
a) Vybudování nových sítí v jednotlivých městských čtvrtích.
b) V rámci budování nových sítí, přikládat do tras optotrubky pro následné zatažení optických kabelů
(jedná se o směry AÚ - AÚ, AÚ - TR, AÚ - SR, TR - SR).
c) Při budování nové sítě vycházet z následujících podmínek - v městské zástavbě uvažovat 2 páry na 1
b.j. - ve venkovské zástavbě uvažovat 1,2 páru na 1 b.j. - pro podnikatelskou sféru uvažovat se 2,2
páru na 100 m2 plochy
d) Místní telefonní síť (MTS) řešit zásadně úložnými kabely plněné vazelinou.
e) MTS pro zástavbu RD řešit taktéž úložnými kabely na hranici pozemku s ukončením příslušné
telefonní skříně.
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f) Novou síť navrhovat v pružném systému (pomocí TR, SR, UR) tak, aby poměry v TR a SR byly co
nejmenší (např. poměr v SR - 1:1,4).
g) Při větší koncentraci telefonních stanic v daném území řešit tuto situaci pomocí vysunutých digitálních
bloků.
Pokud se jedná o řešení místních telefonních sítí, hlavní kabelové trasy zůstávají beze změny, změní se
jen jejich kapacita. Ta se stanovuje vždy stejně max. 2. roky před vlastní realizací.
Hlavní podmínkou tohoto plánu je stanovit již v této fázi napojovací body ve stávající síti, pro jednotlivé
lokality.
4.20.3.1

TKB Jugoslávská

V TKB Karlovy Vary se výhledově uvažuje s postupnou likvidací analogové ústředny, jejíž provoz
převezme digitální ústředna. Její celá výměna bude provedena do roku 2000. Zároveň se uvažuje s
výstavbou OMC, což je řídící a servisní centrum digitální ústředny.
Výhledová kapacita ústředny - 19 000 Pp. Zároveň s výstavbou ústředny se rozšiřuje uzlová a tranzitní
síť mezi jednotlivými MTO a UTO.Koncové meziuzlové příčky do Ostrova , Sokolova, Chebu, M.Lázní a
Toužimi budou zachovány.Dále se vybuduje nová městská spojka do Mostu. Služební stupeň v K.Varech
zůstane zachován. Meziměstské hovory budou přihlašovány v TÚ Plzeň.
4.20.3.2

TKB Rybáře

V TKB Rybáře se výhledově uvažuje s výstavbou další HOST ústředny v digitální technice. Nadřízenou
ústřednou zůstane i nadále digitální ústředna v TKB Jugoslávské ul.
Stávající analogová ústředna, typu PK 202, bude postupně nahrazena ústřednou digitální,
nejpozději do roku 2002.Výhledová kapacita , včetně vysunutých bloků bude 18 000 Pp.
4.20.3.3

Vysunuté digitální bloky

Remote Drahovice (dolní)
Výhledová kapacita - 4000 Pp
Remote Doubí
Výhledová kapacita - 1900 Pp
Olšová Vrata Remote
Na tento vysunutý blok budou ještě zapojeny obce Kolová i Pila a Háje. Výhledová kapacita - 950 Pp
S výstavbou nové MTS a plánovanou novou bytovou výstavbou se uvažuje s výstavbou dalších
vysunutých bloků a to:
Remote Drahovice (horní)v Blahoslavově ulici
Výhledová kapacita - 4000 Pp
Remote Bohatice
Výhledová kapacita - 2500 Pp
Remote Stará Role
Výhledová kapacita - 6000 Pp
Remote "Jaro"
Výhledová kapacita - 2500 Pp
Remote Dalovice
Výhledová kapacita - 1400 Pp
Remote Dvory
Výhledová kapacita - 1100 Pp
4.20.3.4

Připojení jednotlivých lokalit

Dvory
turistický park - ul. kpt. Jaroše - na Remote Dvory
rozvoj. plocha - ul. V Aleji - na HOST Rybáře
areál dostihové dráhy - na Remote Stará Role
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Rybáře
rozvojová plocha Zlatý Kopeček -na Remote Stará Role
obytné lokality v oblouku železniční trati - Čankovská - na HOST Rybáře
rozvoj. plocha Dolní Kamenná - na HOST Rybáře
obytná lokalita při Sedlecké ul. - na HOST Rybáře
Bohatice
rozvoj. plochy průmyslu - při železniční trati - na Remote Bohatice
Drahovice
rozvoj. plochy bydlení a OV při Krokově ulici - na Remote Drahovice
Olšová Vrata
rozvoj. plochy bydlení - na Remote Olšová Vrata
obyt. lokalita Royal Residence - na Remote Drahovice
obyt. lokalita Na krachu - na Remote Olšová Vrata
Cihelny
lokalita Cihelny - na ústřednu ve Stanovicích
Doubí
obyt. lokalita Višňovka - na Remote Doubí
obytný soubor Doubí západ - na Remote Doubí
Tašovice
obytné lokality - na Remote Doubí
Počerny
obytné lokality - na Remote Stará Role
Stará Role
obytný soubor U vysílačky - na Remote Stará Role
rozvojové plochy - Stará Role - sever - na Remote Stará Role
Rosnice, Sedlec, Čankov
rozvojové plochy bydlení + OV - na HOST Rybáře
Pokud se jedná o napojovací místa v MTS, jsou vyznačena v grafické příloze Telekomunikace.
4.20.3.5

Trasy optických kabelů

Zásada při navrhování tras optických kabelů je ta, že se v první části pokládají optotrubky ke stávajícím
úložným kabelům a následně se zafouknou optické kabely.
Hlavní zásady položení trubek jsou :
a) mezi ústřednami - 4 trubky
b) mezi AÚ - TR - 2 trubky
c) mezi TR - SR - 1 trubka
d) mezi AÚ - SR - 1 trubka
Ve výkresové části jsou vyznačeny trasy optotrubek mezi ústřednami a vysunutými digitálními bloky.
4.20.3.6

Rozšíření kabelovodů

Jedná se jen o území pěší zóny, tj. pokračování jejího prodloužení do prostoru Divadelního náměstí.
Počet otvorů - 10.
4.20.3.7

Výhledové procento telefonizace

Pro území velkých K.Var se počítá v roce 2010 s telefonizací 48,9 %.
Při stanovení kapacit nových úložných kabelů je nutno vycházet z následujících podmínek :
a) počet párů na 1 byt ...... 1,6 párů
b) počet párů pro podnikatelskou sféru - 2 páry na 100 m2 pod. plochy.
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4.21.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

4.21.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Město Karlovy Vary, tak jako ostatní původci odpadů, má zpracován Program odpadového hospodářství,
kde jsou soustředěny všechny potřebné údaje.Ročně vzniká v řešeném území zhruba 12 000 t TKO.
Zneškodňování probíhá na skládce Činov, vzdálené přibližně 20 km od centra města. Od r. 1992 existuje
separovaný sběr papíru a skla do speciálních kontejnerů, tradiční je placený výkup druhotných surovin.
V Sedleci se nacházejí složiště popelovin z karlovarské teplárny v lokalitách Rádler, Sedlec, Premlovice.
Závažným jevem je existence několika desítek až stovek divokých skládek a starých zátěží, zvláště v
okra jových částech města.
4.21.2

NÁVRH ŘEŠENÍ

Pro odpadové hospodářství se navrhují tyto hlavní zásady:
1) Na rozdíl od jiných oblastí životního prostředí hrají v odpadovém hospodářství zásadní roli tržní vztahy
(původce - příjemce).
2) V řešeném území je zneškodňování odpadů přípustné jen ve specifických a přesně vymezených
případech.
3) Bude rozšiřován a více propagován separovaný sběr jako nejprogresivnější forma minimalizace
nevyužívané části TKO.
4) Bude urychlena likvidace divokých skládek a starých zátěží.
Navrhovaná opatření :
Na území města lze umístit pouze
- skládky inertních materiálů ve složištích popelovin Rádler a Sedlec
- zařízení na shromažďování a mechanické zpracování (lisování, drcení apod.) separovaného
odpadu v území průmyslové výroby
- zařízení pro kompostování organických odpadů z městské zeleně, zemědělství a lesnictví.
Jiná zařízení na zneškodňování TKO a průmyslových odpadů se nenavrhují. Nepřípustné je zejména
skládkování a spalování TKO, a to i v malých množstvích. Rovněž se neuvažuje s tříděním
neseparovaného (směsného) odpadu. Pro ukládání inertních odpadů je dostatečná kapacita (min.150
000m3) na složištích popelovin, které plynofikací teplárny ztratily dosavadní funkci. Jiné lokality skládek
inertních materiálů se s výjimkou překrývání divokých skládek nenavrhují.
Ukládání odpadů na skládky ve Dvorech a Počernech bylo ukončeno.. V Počernech je navržena
rekultivace lesnická, ve Dvorech je plocha skládky navržena pro průmysl.
Město bude i nadále řešit zneškodňování TKO mimo řešené území. Doporučují se tato nová opatření :
- rozvíjet separovaný sběr přímo u zdrojů
- rozmístěním sběrných nádob zvyšovat pohodlí obyvatel,
- rozšiřovat spektrum surovin
- zřídit sběrný dvůr pro velkoobjemový dopad (televizory, pračky, nábytek apod. - po příkladu
Technických služeb města Českých Budějovic)
- zvýšit informovanost veřejnosti.
Při nové výstavbě je potřebné uvažovat s vhodným rozmístěním nádob na separovaný sběr.
Separovaným sběrem se již zabývají specializované firmy.
Navrhuje se zpracovat program postupné likvidace divokých skládek a starých zátěží, včetně funkčního
využití území a preventivních opatření. Funkční využití by měla být směřována především na zeleň, les,
rekreaci a sport.
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4.22

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.22.1.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Vazby sídelního útvaru na okolní území jsou velmi silné. Průmyslové oblasti Sokolovska a Chomutovska
se významně podílejí na znečišťování ovzduší (zhruba 25%, ale u oxidu siřičitého 60%). Naopak vlastní
zdroje negativně ovlivňují svahy Karlovarské vrchviny a Doupovských hor. Specifická konfigurace
terénu v okolí vyvolává vznik četných inverzních situací s extrémně zvýšenými koncentracemi škodlivin.
Vodní toky (Ohře, Teplá, Rolava, Chodovský potok) přitékají již znečištěné průmyslovými a splaškovými
vodami a zemědělskou činností, zpravidla ve II. až III. třídě čistoty, Chodovský potok ve IV. třídě.
Znečištění produkované řešeným územím se projevuje v řece Ohři.
Daleko za hranice řešeného území sahá infiltrační oblast přírodních léčivých zdrojů.
Část řešeného území leží v CHKO Slavkovský les. Do území zasahují prvky ÚSES vyšších úrovní.
Údolím Ohře prochází nadregionální biokoridor s biocentry Svatošské skály (nadregionální) a Hloubek Bukový vrch (regionální). Další nadregionální biokoridor prochází údolím Teplé, regionální biokoridory
sledují údolí Rolavy a Chodovského potoka.

4.22.2

OVZDUŠÍ

4.22.2.1

Charakteristika současného stavu

Podrobné vyhodnocení emisní a imisní situace je ve studii Modelové hodnocení kvality ovzduší na území
aglomerace Karlovy Vary (ATEM Praha).
Na území města se nachází 6 velkých zdrojů znečišťování ovzduší, zhruba 100 středních zdrojů a několik
tisíc tzv. plošných zdrojů (malých zdrojů + lokálních topenišť). Značné množství škodlivin produkují zdroje
mobilní, z nichž rozhodující část připadá na silniční dopravu.
Odhadovaná produkce emisí dle skupin zdrojů :
Skupina
zdrojů

polétavý prach

SO2

Emise (t/rok)
NOx

CO

______________________________________________________________________

velké
střední
plošné
mobilní

800
300
1 810
1,5

1 810
450
1 750
50

2 080
130
180
550

150
600
3 230
330

Do bilance emisí nejsou zahrnuty škodliviny, které se pravidelně nesledují (např. uhlovodíky, sloučeniny
těžkých kovů ap.).Imisní situace je velmi nepříznivá. Rozhodujícím problémem jsou epizody kritického
znečištění ovzduší při inverzních situacích, které mohou trvat řadu dní za sebou a při nichž průměrné
půlhodinové koncentrace škodlivin výrazně překračují imisní limity (500 ug/m 3 pro polétavý prach a SO2 ,
200 ug/m3 pro NOx ).
Protože jednotlivé škodliviny nepůsobí izolovaně, používá ATEM Praha tzv. index znečištění ve směsi
(SO2 , NOx , polétavý prach). Dle této metody má většina území města velmi silně až extrémně
znečištěné ovzduší. Pás při severní hranici města a jih lázeňského území od Sadové ulice má silně
znečištěné ovzduší a údolí Teplé jižně od Lázní VI má ovzduší znečištěné.
4.22.2.2

Návrh řešení

K výraznému snížení emisí dojde u velkých zdrojů znečišťování. Teplárna Bohatice je v současnosti již
plynofikována a zdroj Teplofikace Stará Role bude zrušen v roce 1997. Tyto zdroje se podílely více než
90% na emisích velkých zdrojů.
Na úseku ochrany ovzduší se navrhují tyto hlavní zásady :
1) Zachování zdroje na tuhá paliva bude možné jen výjimečně, zřizování nových zdrojů vytápění na
tuhá paliva bude regulováno.
2) V nejnižší části údolí Teplé by neměly být žádné zdroje znečišťování ovzduší
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3) V centrální a lázeňské části města je nutná redukce automobilové dopravy.
Navrhovaná opatření :
U středních a malých zdrojů vytápění a lokálních topenišť na tuhá paliva se navrhuje převedení na síť
centralizovaného zásobování teplem a přeměna topného média na plyn, případně elektrickou energii.
Navrhuje se ponechat stávající zdroj na tuhá paliva jen v případě, že zdroj leží mimo vnitřní lázeňské
území, nemá podstatný vliv na imisní situaci (lze použít metodiku ATEM Praha) a přechod na jiné palivo
je technicky a ekonomicky obtížně řešitelný. Je třeba upozornit, že přes zásadní pozitivní efekty (prudký
pokles emisního i imisního zatížení SO2 a polétavým prachem) přinese masivní plynofikace zvýšení
emisí NOx , proto se v maximální míře doporučuje využít CZT.
U nových zdrojů se navrhuje využívat především zemní plyn. Zřizování nových zdrojů znečišťování
ovzduší na tuhá paliva je regulováno (viz. dále zóny I. a II.). Menší zdroje mohou využívat dřevo či jiný
rostlinný materiál. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pásu podél řeky Teplé, který má rozhodující
význam pro lázeňství a cestovní ruch, a přitom je nejvíce postihován inverzními situacemi. V této nejnižší
úrovni údolí se navrhuje nepřipustit zřizování žádných nových ani rozšiřování stávajících zdrojů
znečišťování ovzduší (včetně plynových).
Územní plán ve výkrese Zásobování teplem vymezuje v rámci řešeného území dvě zóny s omezením
znečišťování ovzduší z malých a středních zdrojů vytápění :
- v zóně I. není dovoleno měnit stávající centrální vytápění na média, která jsou zdrojem emisí, měnit či
budovat emisní zdroje vytápění je možno pouze za předpokladu snížení stávajících emisí.
- v zóně II. je možno budovat nové zdroje vytápění znečišťující ovzduší. Pokud se jedná o střední zdroje
vytápění, jsou stanoveny emisní limity.
Město Karlovy Vary vydá k této problematice obecně závaznou vyhlášku, ve které bude výše uvedená
charakteristika zón přesněji formulována. V grafickém vymezení zón se bude vyhláška odvolávat na
vymezení v územním plánu.
Navrhované řešení pro jednotlivé části města je popisováno v kapitolách Zásobování teplem,
plynem a elektrickou energií.
K omezení negativních vlivů mobilních zdrojů (automobilové dopravy) se navrhuje využívat organizačních
opatření - např. omezení vjezdu, zvýhodnění parkování mimo centrum a lázeňské území, podpora
veřejné dopravy apod.
Ve větší míře se navrhuje využívat i pasivních opatření na ochranu ovzduší, a to ochranné zeleně u ko
munikací a výrobních areálů včetně alejí a stromořadí. Pasivních opatření by bylo využito i při případné
těžbě kaolínu v blízkosti zastavěných částí města.

4.22.3

VODA

4.22.3.1

Charakteristika současného stavu

Nejvýznamnějším zdrojem znečištění povrchových vod je vyústění z čistírny odpadních vod v
Drahovicích. Dalšími zdroji znečišťování jsou území nenapojená na městskou kanalizační síť v
okrajových částech města. Kromě bodových zdrojů působí i zdroje plošné - splachy ze zemědělské půdy,
zpevněných ploch, skládek apod.
Kvalita povrchových vod je pravidelně sledována na Ohři (Tuhnice a Hubertus), Teplé, Rolavě a Chodovském potoku. Nejčistším tokem je Teplá (tř. II, ale většina ukazatelů ve tř. IA a IB), nejvíce znečištěn je
Chodovský potok (tř. IV). Ohře a Rolava jsou ve tř. II až III.
U podzemních vod se pravidelně sledují lázeňsky využívané minerální prameny. K výrazně nebezpečným
kvalitativním změnám zatím nedochází. K ochraně zdrojů jsou stanovena ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů. Dalšími objekty sledování jsou jsou pozorovací vrty ve Dvorech a Tašovicích , jimiž
Český hydrometeorologický ústav kontroluje úroveň hladiny, teploty a kvality podzemních vod.
Pozorovací vrty mají ochranné pásmo o poloměru 500m.
4.22.3.2

Návrh řešení

Na úseku ochrany vod se navrhují tyto hlavní zásady :
1) Každý zdroj odpadních vod musí mít zajištěno jejich přiměřené čištění
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2) Všechny vodní toky a plochy se zachovávají
Navrhovaná opatření :
Předpokládá se napojení většiny producentů vypouštějících odpadní vody do toků na městskou
kanalizační síť, včetně území navrhovaných pro novou výstavbu.
Samostaná čistírna odpadních vod bude vybudována v Cihelnách.
V lokalitě Čankov se počítá s individuálním způsobem zneškodnění odpadních vod.
Navrhované řešení je popsáno v kapitole Kanalizace.
Nepříznivým jevem je neustálé zvyšování podílu zpevněných a zastavěných ploch. Pro zmírnění
negativních dopadů na vodní režim se navrhuje zachovávat nebo zřizovat plochy umožňující vsak do
půdního horizontu (zeleň, polovegetační zpevněné plochy).
Pro zajištění přiměřené samočistící schopnosti vodních toků a ploch se navrhuje zachovat přirozené
úseky a obnovit chybějící břehové porosty. Vodní toky a plochy se zachovávají.

4.22.4

PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

4.22.4.1

Charakteristika současného stavu

Největší trvalé ztráty půdy způsobila zástavba. Dalším zdrojem devastace půd jsou četné prostory
historické těžby, složiště popelovin, skládky a staré zátěže, koridory dopravního a technického vybavení.
Zemědělské půdy je zhruba 1580 ha a lesní půdy zhruba 2 520 ha. Projevuje se mechanické i chemické
poškození půd.Horninové prostředí je zasaženo historickou těžbou.
4.22.4.2

Návrh řešení

Na úseku ochrany půdy a horninového prostředí se navrhují tyto hlavní zásady :
1) Půda a horninové prostředí jsou hodny ochrany nejen jako přírodní zdroj s ekonomickým přínosem,
ale i jako přírodní a krajinný prvek.
2) Rozšiřování sídel bude probíhat v návaznosti na stávající zástavbu, výstavba nových sídelních
útvarů ve volné krajině je nežádoucí.
3) Zábor lesní půdy je možný jen výjimečně.
4) Devastované plochy budou přednostně využívány pro rozšiřování zeleně.
Navrhovaná opatření :
Při nové výstavbě se navrhuje zachovat zbytky přirozených povrchů (svahy, údolní nivy, skály a bavalniště) i umělých výtvorů (meze, stupně). Navrhuje se nadále nepovolovat výstavbu izolovaných obytných
objektů ve volné krajině.
Pro rozvoj území je nezbytný zásah do lesní půdy pro výstavbu a rozšíření komunikací. Naopak
problematická je výstavba zařízení občanské vybavenosti v lesních porostech na Třech křížích.
Plochy devastované těžbou a složišti popelovin se navrhuje rekultivovat takto :
- prostor Apollo-Bohemie-Radler-Premlovice přetvořit na veřejnou zeleň (lesopark) s rekreační a
sportovní vybaveností, výjimkou je biocentrum u Bohemie, kde budou rekultivační úpravy omezeny na
likvidaci skládek, starých zátěží a částečnou stabilizaci terénu
- složiště popelovin Sedlec se navrhuje zalesnit
- okolí Lagie a další lokality, které jsou již částečně zapojeny do krajiny, vyčistit a udržovat jako vodní
plochy a ostatní nelesní zeleň
- u pískovny v Čankově stanovit režim případného využívání, aby mohla být postupně ponechána
spontánnímu zarůstání (jedná se o registrovaný VKP).
Plochy devastované skládkami a starými zátěžemi se navrhuje rekultivovat převážně na nelesní zeleň Dvory u Chodovského potoka, severně od Sedlece, veřejnou zeleň - Sedlec v prostoru lesoparku, Zlatý
kopeček, les - Čankov. Zpravidla jde ovšem o malé plochy, zařazené v plochách přilehlých funkcí.
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4.22.5

HLUK

4.22.5.1

Charakteristika současného stavu

Rozhodujícím zdrojem hluku je doprava (silniční, letecká, železniční). Hladina hluku 60 dB(A) je přesahována téměř na všech hlavních městských komunikacích a podél železniční tratě Cheb - Chomutov.
Realizací průtahu byla dlouhodobě fixována hluková zátěž v údolí Ohře. Protihlukové stěny byly zatím
instalovány v kontaktu s obytnou zástavbou u Mattoniho nábřeží a u Elite.
4.22.5.2

Návrh řešení

Na úseku ochrany před hlukem se navrhují tyto hlavní zásady:
1) Aktivní ochrana před hlukem (zrušení nebo přemístění zdroje) má jen velmi omezené využití
2) Pasivní ochrana před hlukem bude rozhodující.
Navrhovaná opatření :
Zklidnění vnitřního lázeňského území, centrálních a obytných částí města se navrhuje dosáhnout vhodně
cílenými organizačními opatřeními (systémem parkovišť a parkovacích domů spolu s omezeními vjezdu,
rozšiřováním pěších zón, zjednosměrňováním ulic apod.). Jistou formou pasivní ochrany budou
aleje a stromořadí.
Na hlavních příjezdových a tranzitních komunikacích se obytná území navrhuje oddělit pásem
ochranné zeleně v kombinaci s protihlukovými valy. Neumožňují-li prostorové či jiné podmínky toto
řešení (např. na obchvatu v Bohaticích, Rosnici, Staré Roli), navrhuje se využít protihlukových stěn.
Specifickým jevem je hluk z letiště, který nelze protihlukovými zábranami eliminovat. V zasaženém území
v přilehlé části Olšových Vrat a v Kouzelném městečku se tedy nenavrhují zařízení pro dlouhodobý pobyt
(ubytování, bydlení).
Hluková zátěž z provozu letiště je vyjádřena ve výkrese Dopravy a dopravních zařízení zákresem izofon
okamžité maximální hladiny hluku 80 - 95 dB. Izofony vyjadřují úroveň hluku v okamžiku startu letadla,
tedy nikoliv obvykle uváděnou a obecně používanou ekvivalentní hladinu hluku (dB(A)). Hygienické
předpisy připouštějí maximální hladinu okamžitého hluku v úrovni 80 dB pro lázeňské území a v
úrovni 85 dB pro obytné území (srovnatelné s 50 dB(A), respektive 45 dB(A) ekvivalentní hladiny).
Ekvivalentní hladina hluku 50 dB(A) nepřekročí hranice vlastního pozemku letiště. Hlukovou zátěž
lázeňského území je možno dále snížit vhodnou regulací při startu letadel tak, že rozhodující většina
vzletů bude vedena ve směru jihovýchodním, to je na odvrácenou stranu od města.

5

OMEZUJÍCÍ A REGULAČNÍ PRVKY

Při rozvoji města musí být zohledňovány omezující a regulační prvky. Mezi omezující prvky zahrnujeme
ochranná pásma a chráněná území. Regulační prvky vyplývají z řešení územního plánu.

5.1

OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Ochranná pásma inženýrských sítí vznikají ze zákona a nejsou v ÚPN vyznačena. Jedná se o ochranná
pásma elektrických vedení, plynovodů apod.
Ochranná pásma železnice a silnic a izolinie vyjadřující
vyznačeny v grafické příloze Doprava a dopravní zařízení.

zatížení hlukem z provozu letiště jsou

V Plánu využití území jsou vyznačena ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 1. a 2. stupně a pásmo
nejvyšší ochrany před kontaminací ropou a ropnými produkty, ochranná pásma vodního zdroje 2. a 3.
stup- ně, ochranná pásma spojových zařízení, hygienická ochranná pásma a hranice chráněných území
hydrologických vrtů státní pozorovací sítě.
Hranice památkové zóny a archeologických nalezišť jsou vyznačeny v Plánu využití území a seznam
kulturních památek je uveden v kap. Urbanistická kompozice a kulturní podmínky rozvoje města.
V PVÚ je dále vyznačena hranice CHKO a v kap. Zeleň, krajina, příroda jsou uvedeny chráněné části
přírody a navržené významné krajinné prvky. Biocentra a biokoridory územního systému ekologické
stability jsou uvedeny v příloze B vyhlášky o závazných částech územního plánu a v grafické příloze
Zeleň a ÚSES.
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Ochrana nerostných surovin je vyjádřena v PVÚ. Jsou vyznačeny dobývací prostory a chráněná
ložisková území kaolinu a další evidovaná ložiska kaolinu.
Omezující prvky obsahuje i statut lázeňského místa - zvláště pro VLÚ, jehož hranice je vyznačena v PVÚ.
Územní plán stanoví pro území průmyslové výroby (Vp) a území zemědělské výroby (Vz) hygienické
ochranné pásmo v šířce 100 metrů, za kterým se nesmí projevit negativní účinky a vlivy - z užívání a
provozování nových staveb a zařízení - zhoršující kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru.
Územní plán stanoví pro hřbitovy hygienické ochranné pásmo v šířce 100 metrů.
Problematika ochrany zemědělského půdního fondu je obsažena v Zemědělské příloze.

5.2

REGULACE FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Vyhláška o závazných částech územního plánu podrobně stanoví podmínky regulace změn funkčního
uspořádání území.
Z hlediska funkčního využití je řešené území členěno na polyfunkční území a monofunkční plochy. Vedle
základních polyfunkčních území a monofunkčních ploch, které byly vymezeny již v konceptu územního
plánu, byly na základě požadavku souborného stanoviska vymezeny v návrhu polyfunkční území a
monofunkční plochy specifické.
Pro každé polyfunkční území jsou stanoveny vyhláškou o závazných částech územního plánu základní
funkce a druhy staveb a zařízení, které v něm je možno umisťovat.Pro každou monofunkční plochu je
stanovena funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní možno umisťovat.
Z hlediska zastavitelnosti člení územní plán řešené území na území zastavitelné a nezastavitelné.
Zastavitelná jsou všechna polyfunkční území a monofunkční plochy s výjimkou monofunkčních ploch
zemědělského půdního fondu, lesů, zeleně a vod vyznačených v územním plánu.
Z požadavků vyhlášky o závazných částech UPN, která je dále součástí průvodní zprávy, zde uvádíme
tyto nejpodstatnější zásady :
- Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v
souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkci
území nebo plochy.
- Stavby a zařízení umisťovat a rozhodovat o změně využití území je možno jen v souladu s požadavky
vyhlášky o závazných částech UPN.
- O umísťování výjimečně přípustných staveb a zařízení v polyfunkčním území rozhoduje orgán
územního plánování v územním řízení.
2

- Zastavění ploch kvalitní nebo veřejné zeleně, které jsou pro svoji výměru menší než 5 000 m zahrnuty
do zastavitelných polyfunkčních území nebo monofunkčních ploch, je nepřípustné.
- Umisťování zařízení technického vybavení, sloužících pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních
území a monofunkčních ploch, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jinou
základní funkci nepřekročí přípustnou míru.
- Umisťování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla sloužící pro obsluhu jednotlivých
polyfunkčních území a monofunkčních ploch je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení
nebo jiné funkce nepřekročí přípustnou míru. Výjimkou je část vnitřního lázeňského území vyznačená
ve výkrese Doprava a dopravní zařízení jako území se zákazem výstavby parkovacích a garážovacích
domů.
- Ve všech druzích polyfunkčních území a zastavitelných monofunkčních ploch je přípustné umisťovat: a)
komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího provozu
b) zeleň
- Výčet přípustných a výjimečně přípustných objektů, zařízení a staveb stanovený vyhláškou je
možno pro jednotlivá konkrétní území upřesnit v jejich podrobnější územně plánovací dokumentaci
(regulačních plánech).
- Hranice polyfunkčních území a monofunkčních ploch mohou doznat dílčích změn na základě následně
zpracované a schválené podrobnější územně plánovací dokumentace.
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Podíl monofunkčních ploch a polyfunkčních území podle jednotlivých k.ú. je uveden v tabulce č. 4.2
a v grafech č. 4.3 a 4.4.

5.3

POŽADAVKY NA DALŠÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PŘÍPRAVU

Z hlediska požadavků na další ÚPD a ÚPP jsou územním plánem rozlišována :
a) území stabilizovaná
b) území rozvojová
c) území přestavbová
d) území zvýšených nároků na výstavbu
Stabilizované území je ÚPN vymezené polyfunkční území nebo monofunkční plocha, ve které se
struktura zástavby a způsob využití nebude podstatně měnit. Regulační podmínky v tomto území stanoví
orgán územního plánování odvozením z okolní zástavby.Pro území stabilizovaná není další územně
plánovací příprava nutná.
Rozvojové území je vymezené polyfunkční území a monofunkční plocha, ve kterých dojde ke změně
využití území. Převážně se jedná o nezastavěná nebo nevhodně zastavěná území a plochy. V tomto
území lze povolit výstavbu až na základě podrobnější ÚPD nebo ÚPP. Regulační podmínky stanoví
orgán územního plánování podle této podrobnější dokumentace.
Přestavbovým územím je polyfunkční území nebo monofunkční plocha, ve které může docházet ke
změně struktury zástavby i funkčního využití. Pro tato území musí být zpracována podrobnější ÚPD nebo
ÚPP, pokud se v nich bude plánovat rozsáhlejší výstavba. Podle této dokumentace nebo podkladu pak
stanoví pro konkrétní investory regulační podmínky orgán územního plánování. V těch částech
přestavbového území,kde nedojde podle této dokumentace nebo podkladu ke změně struktury zástavby
ani funkčního využití, může stanovit orgán územního plánování regulační podmínky odvozením z okolní
zástavby.
Území zvýšených nároků na výstavbu je vymezeno pro tu část města, která pro svoji výjimečnou
historickou, urbanistickou, architektonickou a další hodnoty vyžaduje vyšší než obvyklou úroveň
urbanistického a architektonického řešení zastavění a jednotlivých staveb. Území zvýšených nároků na
výstavbu v sobě zahrnuje jak území stabilizovaná, tak rozvojová a přestavbová. Orgán územního
plánování může pro jednotlivá rozvojová nebo přestavbová území nebo jejich části požadovat, aby
potřebná podrobnější územně plánovací dokumentace byla zpracovávána až po předchozí urbanisticko
architektonické soutěži. Dále může požadovat, aby jednotlivé stavby nebo soubory staveb byly
realizovány na základě předchozí urbanistické a architektonické soutěže.

5.4

REGULACE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Vedle funkčního využití druhou, neméně důležitou složkou regulace výstavby a přestavby jsou podmínky
prostorového uspořádání území, jejichž úkolem je zajistit požadovanou návaznost nové zástavby na
stávající v územích stabilizovaných a rozvojových, či naopak požadované změny stávající struktury
zastavění v územích přestavbových.
Územní plán stanoví pro všechny druhy polyfunkčních území a pro některé monofunkční plochy tyto limity
prostorového využití :
a) maximální procento zastavění pozemku
b) minimální procento ozelenění pozemku
c) koeficient podlažní plochy
d) koeficient obestavěného prostoru
e) maximální podlažnost
Definice a konkrétní hodnoty jednotlivých limitů pro jednotlivá území a plochy stanoví v přehledných
tabulkách Vyhláška o závazných částech územního plánu.
Žádoucího účinku limitů prostorového uspořádání je dosaženo jejich vzájemnou provázaností. Při
naplňování podmínek územního plánu v procesu další územní přípravy a vlastní výstavby a přestavby je
proto nutno splnit všechny stanovené limity prostorového uspořádání.
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6

ETAPIZACE

V návrhu územního plánu je v grafické části v příloze Veřejně prospěšné stavby a rozvojová území
vyznačena etapizace předpokládané realizace územního plánu.
První etapa byla stanovena pro období do roku 2005.
Do první etapy byly zařazeny ty části a prvky řešení, které jsou již v současnosti dále
předprojektově či projektově připravovány, nebo které je nutno zjevně realizovat přednostně před jinými.
Zařazení do první etapy předpokládané realizace není závazné, ale pouze orientační, neboť vlastní
realizace jednotlivých částí koncepce územního plánu či jednotlivých staveb je svázána s celou řadou
souvislostí a okolností, které nelze z pozice územního plánu ovlivnit.
Z takto obecně pojatého koncipování etapizace je vyčleněna etapizace dopravy, respektive realizace
obchvatu komunikace I/6 a jeho křižovatek s průtahem. Realizace průtahu je bez diskuse nejdůležitější
dopravní stavbou a jeho realizace nutně předchází všem ostatním. Z toho důvodu byla podrobnější
etapizace vyjádřena rozdílným zakreslením navazujícího obchvatu ve výkresech Plánu využití
území a Dopravy a dopravních zařízení.
V Plánu využití území je zakresleno konečné výhledové řešení, včetně přesměrování hlavních
dopravních proudů v křižovatkách propojujících průtah s obchvatem. Ve výkrese Dopravy a dopravních
zařízení je obchvat zakreslen v redukovaném dvoupruhovém, směrově nerozděleném, uspořádání se
zjednodušeným vyvinutím jednotlivých MUK a se stavem propojujících křižovatek v době po dokončení
průtahu.

7

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Veřejně prospěšné stavby (bez inženýrských sítí) jsou vyznačeny v grafické části v příloze Veřejně
prospěšné stavby a rozvojová území a veškeré pak v seznamu veřejně prospěšných staveb ve
Vyhlášce o závazných částech územního plánu, kde je uvedeno také zařazení těchto staveb do
předpokládané první etapy realizace. Seznam je členěn na 4 části - občanské vybavení, doprava,
technické vybavení a zeleň.
V měřítku ÚPN je obtížné přesně stanovit rozsah a umístění veřejně prospěšných staveb.
Vyznačení v grafické části lze považovat pouze za orientační. Jejich přesné umístění a rozsah je proto
nutno upřesnit v podrobnější ÚPD nebo ÚPP pro rozvojová a přestavbová území, event. při územním
řízení pro výstavbu ve stabilizovaných územích.

8

ZÁSADY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA

Zásady řešení jsou uváděny pro jednotlivá katastrální území s tím, že v popisu jsou k projednávaným
katastrálním územím přičleňována území, která sice leží na sousedním katastru, ale funkčně a
prostorově s ním vytváří jednotný celek. Na tuto skutečnost bude upozorněno u všech částí města, kde k
těmto modifikacím dochází.

8.1

KARLOVY VARY

8.1.1

VNITŘNÍ LÁZEŇSKÉ ÚZEMÍ

8.1.1.1

Zásady řešení

VLÚ je nejvýznamnější část lázeňského místa. Je historickým jádrem a spolu s OSÚ tvoří památkovou
zónu města. Vedle hlavní funkce tohoto území - lázeňství - plní i důležité funkce representativní,
kulturní a společenské.
Rozvoj VLÚ bude probíhat formou celkové regenerace. S výjimkou Sokolského vrchu je celé území
zastavěné s řadou proluk a nevyužívaných objektů. Z hlediska funkčního využití je území členěno na
území lázeňství, smíšené území lázeňství, území bydlení městského typu a plochy občanského
vybavení.
Při rozvoji jednotlivých funkcí musí být jednoznačně preferováno a zohledňováno lázeňství.
Při regeneraci VLÚ bude respektována urbanistická kompozice, struktura a měřítko zástavby. Převážná
část VLÚ je klasifikována jako stabilizované území, centrální část, prostor Kolmé, Moravské, Petřína,
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Vyšehradské a Libušiny ulice je území přestavbové se značným rozsahem proluk a nevyužívaných
objektů.
V celém VLÚ, s výjimkou jeho jižní části v prostoru ulic U Imperiálu a Slovenské, je regulována
individuální automobilová doprava. Preferován je pěší provoz a osu VLÚ tvoří pěší zóna přicházející
třídou TGM na severu z OSÚ a pokračující údolím Teplé až k Poštovnímu dvoru na jižním okraji. S
výjimkou úseku Vřídelní ulice a Mlýnského nábřeží, kde byla pěší zóna rekonstruována v uplynulém
desetiletí, musí být celá trasa nově architektonicky ztvárněna. Pro tř. TGM již byla vypracována
studie. Řešena musí být ještě jižní část Vřídelní ul., Lázeňská ul., Tržiště, Stará Louka, Goethova
stezka, Divadelní nám., Nová Louka a Mariánskolázeňská ul. až k Lázním I.
Pro dopravu v klidu jsou navrhovány vícepodlažní nebo podzemní parkovací a garážovací objekty. Nová
parkoviště na terénu se nenavrhují. V grafické příloze Doprava a dopravní zařízení jsou vymezeny
zóny v údolní poloze řeky Teplé, ve kterých je vyloučeno nebo omezeno zřizování parkovacích kapacit.
Kapacitní parkovací zařízení pro potřeby obyvatel a lázeňských hostů jsou převážně navrhována ve
vazbě na základní přístupové trasy VLÚ - ulici Bezručovu, Na vyhlídce, U Imperiálu, Slovenskou, Novou
louku, Divadelní nám., Zámecký vrch, Petra Velikého, krále Jiřího, dále nábř.Osvobození, Zahradní,
I.P.Pavlovu a ulici Libušinu.
Do VLÚ by neměla být umisťována žádná nová zařízení občanského vybavení celoměstského a vyššího
významu, mimo zařízení lázeňských, která by mohla být příčinou zvýšení individuální automobilové
dopravy. Proto v něm není umístěna ani nová koncertní síň a společenské centrum.
8.1.1.2

Omezující faktory

Veškerá činnost ve VLÚ musí respektovat ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a podmínky
stanovené statutem lázeňského místa. Do severní části VLÚ zasahuje ochranné pásmo spojových
zařízení umístěných v Jugoslávské ul. Větší část území leží v CHKO Slavkovský les a celé území v
památkové zóně města.
8.1.1.3

Závěry a doporučení

Regenerace VLÚ si vyžádá zpracování podrobnějších územně plánovacích podkladů a ÚPD.
Vzhledem k rozsahu území a obtížnosti řešení všech problémů bylo zadáno zpracování urbanistické
studie pro celé VLÚ, ve které by měla být navržena celková představa o možnostech dostavby,
rekonstrukce a modernizace, včetně zásad věcné, prostorové a časové koordinace stavební činnosti. Pro
území s konkrétními investičními záměry by pak měly být zpracovávány regulační plány. Jako vstupní
podklad pro další územní přípravu by měly být zpracovány další oborové generely (např. dopravy).

8.2

OBCHODNĚ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ

8.2.1

Zásady řešení

OSÚ tvoří spojovací prvek a přechodovou část mezi VLÚ a dalšími čtvrtěmi města - Tuhnicemi,
Rybářemi, Bohaticemi a Drahovicemi. S výjimkou nezastavěného pozemku za Národním domem a
provizorně využitého pozemku dnešního tržiště ve Varšavské ulici a nábřeží Ohře je celé území OSÚ
intenzivně zastavěno. Spolu s VLÚ a částí Čertova ostrova tvoří památkovou zónu města. Rozvoj
tohoto území je v rozhodující míře možný pouze regenerací, rekonstrukcí a modernizací.
Větší část OSÚ je v návrhu ÚPN vyznačena jako smíšené území centrální. Pro území OSÚ se
stanoví, že ve stávajících obytných domech umístěných ve smíšeném centrálním území nesmí být od
třetího nadzemního podlaží změněna (zrušena) funkce bydlení.
Pás mezi Moskevskou ulicí a lázeňskými lesy je vyhrazen zařízením občanského vybavení. Plocha při
Západní ulici (Dolní nádraží) je vyznačena jako plocha dopravní. Zelený pás podél Ohře, oddělený od zastavěné části železniční tratí Karlovy Vary - Mariánské Lázně, je západně od Chebského mostu vyznačen
jako plocha rekreace a východně od mostu jako zeleň. Areál plnírny minerálních vod a solivárny je
vymezen jako území drobné výroby a služeb, což umožní zpřísnit požadavky na odstranění nežádoucích
vedlejších vlivů výroby, která se historickým vývojem dostala do středu města..
Při regeneraci OSÚ bude respektována bloková zástavba, měřítko a výška objektů. Pěší zóna na tř. TGM
bude architektonicky ztvárněna podle zpracované studie a postupně rozšířena do ulic Zeyerovy,
Jaltské a Krymské.
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Navrženou zástavbu dnešního tržiště podle zpracované studie a tzv. regulačního plánu územní plán
připouští jen pokud bude průkazně doložena realizovatelnost a hlavně funkčnost nové uzlové přestupní
stanice MHD uvnitř objektů. V opačném případě je nutno prvořadě realizovat pouze novou přestupní
stanici. ÚPN proto preferuje řešení městské hromadné dopravy. Vhodnější alternativa umístění uzlové
přestupní stanice v centrální oblasti města neexistuje.
Rekreační území na břehu Ohře přechází z OSÚ do území Tuhnic. ÚPN předpokládá využít pás mezi
řekou a pěší cestou jako louku pro slunění a pás mezi cestou a železniční tratí pro výstavbu potřebného
vybavení rekreačního území - loděnice, hřišť, restaurace apod.
8.2.2

Omezující faktory

OSÚ leží zčásti v 1. a zčásti ve 2. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, v kruhovém ochranném
pásmu spojových zařízení a v památkové zóně města. Při přestavbě musí být zohledněny i podmínky
ochranného pásma dráhy.
8.2.3

Závěry a doporučení

Regenerace OSÚ si vyžádá zpracování podrobnějších územně plánovacích podkladů a ÚPD. Pro celé
území se navrhuje zpracovat urbanistickou studii a pro konkrétní investiční záměry regulační plány
(Varšavská ulice, rozvojová plocha dolního nádraží včetně části tuhnického území, rekreační území).

8.3

TUHNICE

8.3.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Území Tuhnic je vymezeno na jihu hranicí lázeňských lesů. Ta se na západě přibližuje až k Ohři, která
tvoří severní hranici. Na východě zástavba Tuhnic organicky navazuje v blokovém uspořádání na OSÚ.
Železniční trať rozděluje území Tuhnic na dvě rozdílné části.
Východní část je členěna na smíšené území centrální a městské, bydlení městského typu, území bydlení
čistého, dále na plochy občanského vybavení, sportu, zahrádkářských osad, rekreace, drobné výroby a
služeb. V návaznosti na areál Dolního nádraží se navrhuje smíšené území centrální, kde se předpokládá
výstavba správních, kulturních (koncertní síň) a obchodních zařízení (centrální městská tržnice)
celoměstského a regionálního významu včetně kapacitních parkovacích domů.V západní části
zaujímají největší rozsah sportovní plochy (stávající i navržené) a území drobné výroby a služeb. Dále
jsou zde vymezena smíšená městská území, území bydlení čistého a zahrádkářská osada.
Bytová výstavba na ploše stávajících zahrádek je směřována až do pozdější etapy realizace.
V návaznosti na stadion Závodu míru se navrhuje doplnit na nových plochách sportovní areál
víceúčelovou sportovní halou, krytým plaveckým bazénem a zařízeními pro další sporty - stolní tenis,
kuželky, squash. Areál by měl být doplněn stravovacím a ubytovacím zařízením.
Plochy výrobního charakteru v Moskevské ulici a areál autoopravny v Západní ulici jsou zahrnuty do
smíšené městské zóny, to znamená, že by postupně měla být vymisťována zařízení výrobního
charakteru a nahrazována funkcemi vhodnými pro tato území.
Území meandru Ohře se ponechává nezastavěné jako navrhované biocentrum ÚSES..
Ulice Západní, jako součást městského dopravního okruhu bude zkapacitněna na 4 jízdní pruhy. V
prostoru Plynárenské lávky bude vybudován nový most přes Ohři, který zároveň překlene železniční trať.
Tím bude vytvořena tzv. střední příčka městského okruhu, která je důležitým předpokladem zkvalitnění
dopravního propojení Tuhnic (ale i OSÚ) ze západu a podpoří další rozvoj celého území. Dále je
navrženo mimoúrovňové křížení ulice Západní s železniční tratí v pokračování do nových Tuhnic a Doubí.
8.3.2

OMEZUJÍCÍ FAKTORY

Tuhnice leží ve 2. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Při přestavbě území podél železnice
musí být zohledněno ochranné pásmo dráhy.
8.3.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Jak již bylo uvedeno v závěrech pro OSÚ , je nutno zpracovat regulační plány pro území mezi Západní
ulicí a Ohří a v západní části pro sportovní areál.
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8.4

DVORY

8.4.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Dvory leží v západní části řešeného území. Hlavní dopravní tahy - silnice I/6 a železnice K.Vary - Cheb
dělí území Dvorů na tři rozdílné části - severní část je od zbývajícího území oddělena železniční tratí - má
malý rozsah a je se zbývající částí Dvorů spojena pouze šířkově i výškově nevyhovujícím podjezdem pod
tratí. Střední část tvoří úzký pruh území mezi železniční tratí a dnešní silnicí I/6. Hlavní území Dvorů je
ohraničeno silnicí I/6 na severu, řekou Ohří na jihu a hranicí k.ú. Tašovice na západě.
Koncepčně vychází řešení Dvorů ze záměru posílit funkci průmyslové výroby, drobné výroby a
služeb a s rozšířením zařízení sportu a cestovního ruchu v zájmu odlehčení centrální oblasti města.
Zástavba na severní straně tratě zůstává v důsledku další ochrany ložiska kaolínu beze změny.
Ulice Chebská tvoří osu zóny smíšeného území městského, průmyslu, drobné výroby a služeb. Zahrnuje
areály tradičního karlovarského průmyslu - hotelového porcelánu a sklárny Moser. Území stávající
zástavby v Chebské ul., kde je v současné době ještě značný podíl obytných domů, nelze urbanistickými
prostředky ochránit před negativními vlivy z dopravy, a proto je navrženo jejich začlenění do smíšeného
území městského. Rovněž tak severní část ul. kpt. Jaroše.
Severní a severozápadní částí Dvorů prochází navrhované dokončení průtahu silnice I/6. S nim
souvisí přeložka ulice Starorolské. Kvalitnější dopravní propojení zajistí nová spojka mezi ulicemi
Závodní a Chebskou.
Území mezi Závodní ul. a ul. 1. máje je územím bydlení čistého a bydlení městského typu.
Nejatraktivnější částí Dvorů je území mezi Závodní ulicí a řekou Ohří, ve kterém leží areál dostihového
závodiště, které bude rozšířeno západním směrem. Na místě bývalých kasáren Dvory I. je navrženo
specifické území občanského vybavení s převahou zeleně, ve kterém by měly být realizovány různé
formy ubytování turistů včetně nezbytných doprovodných funkcí a městské výstaviště. Soustředění
atraktivního sportovního zařízení a výstaviště spolu s rozsáhlými sportovními plochami v Tuhnicích
vytváří nové těžiště cestovního ruchu, které by mělo jednak zachytit další nárůst návštěvníků a odlehčit
tak VLÚ a celé centrální oblasti města. Z tohoto pohledu je výhodná i blízkost závodů tradičního
karlovarského průmyslu, který by měl být více začleňován do turistické nabídky.
8.4.2

OMEZUJÍCÍ PRVKY

Území Dvorů leží zčásti ve 2. a zčásti ve 3. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Severní část je
ovlivněna ochrannými pásmy hlavních dopravních tahů. Část území při Ohři je zaplavována. Omezujícím
prvkem jsou i biokoridory a biocentra ležící na území Dvorů. V okruhu 500 metrů kolem hydrologických
vrtů státní pozorovací sítě podzemních vodních zdrojů je vymezeno ochranné území.
8.4.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Přestavba středního pásu Dvorů při Chebské ulici na smíšené území městské bude mít dlouhodobý
charakter, i když se některé záměry v tomto směru začínají již realizovat. Je proto nutné zpracovat
ideovou urbanistickou studii, kterou bude proces přestavby ověřen. Následně pak budou zpracovány
regulační plány pro menší celky stejně tak jako pro celý areál závodiště a navrženého turistického areálu
v místě bývalých kasáren Dvory I.

8.5

RYBÁŘE

8.5.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Rybáře jsou nejlidnatější obytnou čtvrtí města, ve které jsou vedle rozsáhlých nových obytných souborů
lokalizovaná i zařízení občanského vybavení celoměstského a regionálního významu na úseku státní
správy, školství a dalších. Hlavní část Rybář leží mezi řekou Ohří a železniční tratí Karlovy Vary - Cheb.
Na západě patří do k.ú. Rybář i území Zlatého kopečku a Počernické ul. a na severovýchodě území
obytného souboru na Růžovém vrchu. Rozvojová plocha na Sedlecké ul., která leží zvětší části již na
k.ú. Sedlec je zahrnuta do zásad Rybář.
Také touto čtvrtí prochází hlavní komunikační tahy - železnice Karlovy Vary - Cheb a průtah silnice I/6,
který je z větší části na území Rybář již dokončen.
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Koncepce řešení Rybář vychází z potřeby rozšíření ploch pro umístění zařízení občanského vybavení
celoměstského a regionálního významu, která nemohou být umístěna pro nedostatek ploch v OSÚ. Proto
je převážná část prostoru Dolní Kamenné navržena jako území smíšené centrální a prostor
Sokolovské ul. od okresního úřadu až k Rolavě jako smíšené území městské.
Stávající obytné soubory na Čankovské a Růžovém vrchu jsou územím bydlení městského typu. Soubor
rodinných domů v prostoru Třeboňské je územím čistého bydlení. Na ně navazuje areál koupaliště na
Rolavě vyznačený jako rekreační území. Jeho část je nově vymezena pro sportovně rehabilitační a
rekreační areál charakteru vodního ráje.
Západní část Sokolovské ul. od Rolavy po železniční trať je vyznačena jako smíšené území městské.
Jedná se o území, které obdobně jako ve Dvorech má nižší kvalitu zástavby s negativními vlivy z
dopravy. Ta se výstavbou pokračování čtyřpruhové silnice I/6 a mimoúrovňovým křížením se Sokolskou
ulicí ještě zhorší. Celé toto území je vymezeno jako přestavbové.
Ze stávajících průmyslových a skladovacích ploch se navrhuje zachování areálu pivovaru, skladů v
Buchenwaldské a u Rolavy. Na Růžovém vrchu se navrhuje změnit funkci stavebních dvorů a skladů na
smíšené území městské a plochy občanského vybavení bez bližší specifikace, resp. pro výstavbu střední
nebo učňovské školy.
Na Dolní Kamenné se navrhuje, jak již bylo uvedeno, přeměnit průmyslové území na území smíšené
centrální. Územní plán zde počítá s možností umístění koncertní síně, přemístěním policejních
složek z VLÚ, případně s výstavbou objektů regionální administrativy. Na území Rybář zůstanou
zachována všechna zařízení občanského vybavení.
V Rybářích jsou navržena rozsáhlá rozvojová území čistého bydlení, kde se předpokládá výstavba
rodinných domů. Jedná se o území navazující na severu na obytný soubor Čankovská uvnitř meandru
železniční tratě a na Počernické ulici. Na Sedlecké ul. v návaznosti na obytný soubor Růžový vrch jsou
navržena území městského bydlení. Zde se počítá s výstavbou bytových domů. Se zastavěním
stávajících zahrádek na Růžovém vrchu se počítá až v pozdější etapě realizace. Na Zlatém kopečku jsou
vymezeny plochy pro občanské vybavení a pro středoškolský areál.
Pokračování průtahu silnice I/6 započne u zimního stadionu, kde bude zřízena důležitá křižovatka
napojující jak Rybáře, tak novým mostem přes Ohři Tuhnice a OSÚ na pravém břehu. Složité dopravní
vedení průtahu překlene estakádou Rolavu, Sokolovskou ulici, podejde železniční trať a pod Zlatým
kopečkem podejde z části v tunelu.
V katastru Rybář je také situováno nové dopravní napojení Staré Role na průtah mimoúrovňovou
křižovatkou při ulici Počernické a propojení městských částí Staré Role a Rybář, které zajistí místní
komunikace sdružená s průtahem do společného železničního podjezdu. Dnešní přejezd trati Karlovy
Vary - Cheb v ulici Závodu míru bude zrušen.
8.5.2

OMEZUJÍCÍ FAKTORY

Území Rybář leží v rozšířeném ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 2. stupně. Při přestavbě a
vý- stavbě musí být zohledněna ochranná pásma hlavních dopravních tahů - železnice a silnice 1. třídy,
jakož i biocentra a biokoridory ÚSES. V meandru tratě na Čankovské ulici je evidováno ložisko kaolinu,
pro které však nebylo vyhlášeno CHLÚ. K záměru v ložisku provádět další geologický průzkum se
zastupitelstvo města vyjádřilo negativně, a proto bylo v ÚPN navrženo k zástavbě.
8.5.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Pro rozvojová území je nutno zpracovat regulační plány. Pro přestavbová území na Sokolovské ulici by
měly být zpracovány urbanistické studie a následně regulační plány. Pro území Dolní Kamenné byl
zpracován a schválen regulační plán.

8.6

BOHATICE

8.6.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

ÚPN nepřejímá zcela zásady zakotvené v dřívější ÚPD, tj., že celé území severně od železniční tratě
Karlovy Vary - Ostrov je vymezeno jako území průmyslové výroby. Rozsah ploch průmyslové
výroby a drobné výroby a služeb je zmenšen ve prospěch smíšeného území městského. Tím bude
posílena polyfunkčnost území a zesílen tlak na odstranění dosud působících nežádoucích vedlejších vlivů
průmyslové i drobné výroby.
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V severozápadní části jsou vymezeny plochy pro přesunutí doprovodných provozů železnice z prostoru
Dolního nádraží. Podle aktualizace dopravní části ÚPN VÚC karlovarsko-chebské aglomerace patrně nedojde k výstavbě původně plánovaného nákladového nádraží v tomto prostoru v původním rozsahu, proto
jsou vymezeny jen plochy potřebné pro přesun provozů z Dolního nádraží..
Obytný soubor jižně od trati Karlovy Vary - Ostrov je členěn na území bydlení městského typu a území
bydlení čistého. Dále jsou v tomto území vymezeny plochy občanského vybavení a část území je
vyznačeno jako území smíšené městské. Areál teplárny zůstává beze změny. Plochy v Táborské ulici
jsou vyznačeny jako území drobné výroby a služeb.
Územím Bohatic prochází první úsek obchvatu silnice I/6. Vychází z křižovatky silnice I/6 a I/13, která z
těchto důvodů musí být celkově přestavěna. Při řešení této komunikace je nutno překonat řadu problémů.
Jedná se jednak o výškové rozdíly, vyřešení napojení oblasti teplárny a obytného souboru
mimoúrovňovou křižovatkou, mimoúrovňové vykřížení železniční trati tunelem a napojení prvního úseku
obchvatu na Jáchymovskou ulici opět mimoúrovňovou křižovatkou. Vybudováním tohoto prvního úseku
obchvatu se zá- sadně zkvalitní dopravní napojení průmyslové a celé severovýchodní části města.
Pro rozvoj oblasti Bohatic a vazeb obytné části na část průmyslovou, je navrženo propojení ulic U trati s
Fričovou, která mimoúrovňově křižuje železniční trať K.Vary - Chomutov.
8.6.2

OMEZUJÍCÍ FAKTORY

Území Bohatic leží v rozšířeném ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 2. stupně. Prochází jím
ochranné pásmo radioreléového spojení mezi TKB v Jugoslávské a Klínovcem. Při řešení přestavby
Bohatic musí být zohledněna ochranná pásma silnic 1. třídy a železničních tratí. Do území Bohatic
zasahuje CHLÚ kaolinu Bohemie-jih. Jedná se o ložisko, které by event. mělo být těženo hlubinným
způsobem.
8.6.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Rozhodujícím koncepčním záměrem v prostoru Bohatic je návrh obchvatu silnice I/6. Vzhledem k
tomu, že se jedná o velmi náročnou dopravní stavbu, která nemůže být uspokojivě vyřešena v
rámci prací na ÚPN města, měla by být zpracována podrobná dopravní studie, konkretizující řešení
navržená v dosavadních studiích a v územního plánu.

8.7

DRAHOVICE

8.7.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

V této kapitole je pojednáno o k.ú. Drahovice včetně území Čertova ostrova a území mezi Bezručovou
ulicí a západní hranicí Drahovic, jakož i území hřbitova a zahrádkářské osady severně od lázeňských
lesů, které leží rozvněž na k.ú. Karlovy Vary.
Celé sledované území, s výjimkou východní části, je funkčně stabilizováno a nedozná podstatných změn.
Největší rozsah zaujímá území bydlení, členěné na území bydlení čistého a bydlení městského typu.
Bydlení je zastoupeno i v převážné části území smíšeného městského. Vedle bydlení jsou
zastoupeny ve značném rozsahu plochy občanského vybavení - zejména zdravotnictví a školství. V
území severovýchodně od silnice I/6 se zachovává funkce technických zařízení a drobné výroby a
služeb. Beze změn zůstává i základní areál firmy Varbyt, vymezený jako území drobné výroby a služeb.
Zachovány zůstávají funkční plochy, které tvoří přechod mezi zastavěnou částí Drahovic a lázeňskými
lesy, tj. stadion Slavie a hřbitov.
Hlavní rozvojové plochy ve východní části jsou uvnitř tzv. drahovického oblouku určeny pro výstavbu
bytových domů a rodinných domů na místě stávající zahrádkářské osady. Plochy vně oblouku jsou
určeny pro výstavbu školského areálu, plochy západní části zahrádek jsou určeny pro výstavbu rodinných
domů v pozdější etapě.
Koncentrace funkcí obvodového centra se navrhuje ve Vítězné ul., na nám. Řezáčově a E. Destinové,
která jsou vymezena jako území smíšená městská. Rovněž obytná část Čerťáku je vyznačena jako
území smíšené městské, v němž se předpokládá pokračování modernizace a umisťování zařízení na
úseku obchodu a služeb. Východní část Čerťáku s mlékárnou a zařízeními ZČE je vyznačena jako území
drobné výroby a služeb, v němž je vklíněno dětské hřiště jako stavba veřejně prospěšná. Návrh na
vymístění výrobních zařízení není v této době reálný.
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V ÚPN se upouští od záměru na propojení ulice Rumunské s Kollárovou, které by nevhodně rozdělovalo
navrhované obvodové centrum.
8.7.2

OMEZUJÍCÍ PRVKY

Území Drahovic leží zčásti v 1. a zčásti ve 2. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a
zasahují do něj i ochranná pásma spojových zařízení.
8.7.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Území Drahovic je z větší části stabilizované. Pro rozvojové plochy v jejich východní části musí být
zpracovány regulační plány. Pro přestavbové území uvažovaného centra by měla být zpracována
urbanisticko-architektonická studie a následně regulační plán.

8.8

OLŠOVÁ VRATA

8.8.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Olšová Vrata leží na jihovýchodě řešeného území města Karlových Var. Zastavěné území tvoří 2 větší
samostatné lokality - OlšováVrata a Hůrky, a několik menších samostatných monofunkčních lokalit občan- ská vybavenost na Vítkově hoře, golfové hřiště a letiště.
Z hlediska funkčního využití území se zastavěná část člení na území bydlení venkovského typu, bydlení
čisté, smíšené území venkovské a monofunkční plochy občanského vybavení s převahou zeleně a
zahrádkářské osady.
Rozvoj lokality je směřován do prostoru, kde je možné bezproblémové řešení bytové zástavby i její
technické vybavenosti, t.j. na severní a severovýchodní okraj zastavěného území a podél ulice Ke
golfu v lokalitě Olšová vrata a do lokality Na krachu, kde jsou navrženy nové plochy území čistého a
venkovského bydlení, zčásti také smíšeného území venkovského.
V prostoru lokality Hůrek je území členěno na území bydlení venkovského typu a bydlení čisté a plochy
občanského vybavení.
Převážná část území je zahrnuta do ploch stabilizovaných. Rozvojové plochy tvoří lokality výstavby
bydlení venkovského a čistého u Olšových Vrat a Na krachu a lokalita území smíšeného městského
Royal Residence.
Rozsáhlých změn dozná trasa silnice I/6 a křižovatka Olšová Vrata. Silnice bude rozšířena na 4 jízdní
pruhy, nově je řešena křižovatka a další pokračování silnice na Prahu je posunuto jižním směrem.
8.8.2

OMEZUJÍCÍ FAKTORY

Převážná část k.ú. Olšová Vrata, kromě vlastního zast. území Olšových Vrat a letiště, leží v CHKO
Slavkovský les. Na západě zasahuje do území ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů a
zahrnuje zástavbu Hůrek, ostatní území leží v ochranném pásmu II. stupně přírodních. léčivých zdrojů.
Omezující prvky ÚSES se vyskytují v celém prostoru katastru - biocentra v lesních masivech, na jihozápadě hranici zastavěného území Olšových Vrat, na vnější straně oblouku komunikace I/6 a ulice
Pražské, biokoridor na hranici prostoru Na krachu.
Rozvoj zástavby je omezen i blízkostí letiště a z něho vyplývajícím negativním vlivem dopravy a hluku
z ní.
8.8.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Pro navržené rozvojové plochy bydlení je nutné zpracovat regulační plány, z nichž vyplynou zásadní
podmínky pro zástavbu tak, aby navázaly na charakter venkovské zástavby stávající. Pro ostatní lokality
monofunkční je třeba zpracovat alespoň urbanistickou studii - např. Royal Residence.

8.9

CIHELNY

8.9.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Katastrální území Cihelen je odtrženo od ostatního správního území, leží na jihozápadě v údolí řeky
Teplé při železniční trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně.
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Z hlediska funkčního využití území se v návrhu zastavěné území člení na smíšené území rekreační a
monofunkční plochy občanské vybavenosti a plochy občanské vybavenosti s převahou zeleně (sport).
Většinu území tvoří plochy lesů a zemědělského půdního fondu. Územní plán akceptoval záměr na výstavbu golfového hřiště s ubytovacím, stravovacím a provozním zázemím. Většina dosud volných ploch
je vymezena jako sportovní plochy občanského vybavení s převahou zeleně. Počítá se jen s minimálním
rozšířením obytné funkce v rámci smíšených území rekreace.
V lokalitě bude vybudována dosud chybějící technická vybavenost - vodovod a kanalizace.
8.9.12

OMEZUJÍCÍ FAKTORY

Celé katastrální území leží v CHKO Slavkovský les.
V území působí i mnoho prvků systému ekologické stability. V prostoru Cihelen je to především
nadregionální biokoridor řeky Teplé mezi železniční tratí a východní hranicí katastru, na něj navazuje
místní biocentrum a z něj vychází další biokoridor do prostoru lesního masivu na západě území.
8.9.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Výše uvedená omezení umožňují jen specifický rozvoj Cihelen, tzn. umístění uvažovaného golfového
hřiště. Realizace záměrů a nová výstavba je podmíněna zpracováním a schválením urbanistické studie,
případně regulačního plánu.

8.10

DOUBÍ

8.10.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Doubí leží v jihozápadní části řešeného území mezi řekou Ohří a železniční tratí Karlovy Vary Mariánské Lázně. Je považováno za jedno z perspektivních rozvojových území Karlových Varů - zejména
pro bytovou výstavbu.
Stávající zástavba je rozčleněna na území bydlení čistého, území smíšené městské, území drobné
výroby a služeb, území občanského vybavení a plochy zahrádkářských osad.
V ÚPN byl zásadně snížen dříve uvažovaný rozsah bytové výstavby v jihozápadní části Doubí
(Svatoš- ská ul.), a to jak plošně tak co do intenzity zastavění. Území je členěno na území čistého
bydlení (RD) a smíšené území městské, kde se v převaze počítá také s bydlením (bytové domy). Plochy
mezi zástavbou a lesem budou trvale určeny pro zemědělskou výrobu (západní část) a pro veřejnou
zeleň s možným dalším extenzivním využitím (rekreace). Důvodem změny celkové koncepce oproti
konceptu ÚPN jsou zvláště podmínky ochrany krajiny v CHKO Slavkovský les.
V Doubí se navrhuje domov důchodců jako zařízení celoměstského významu.
V ÚPN jsou zařazeny rovněž dlouhodobě uvažované lokality - Višňovka a ostroh u tunelu pro bytovou
výstavbu. Jedná se o staveniště atraktivní, avšak náročná na řešení komunikací a inženýrských sítí.
Z hlediska dopravy je významná jen rekonstrukce podjezdu železniční trati na dnešní silnici I/20.
8.10.2

OMEZUJÍCÍ PRVKY

Území Doubí leží zčásti ve 2. a zčásti ve 3. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Větší část
Doubí leží v CHKO Slavkovský les. Nachází se v něm místní i nadregionální biokoridory a biocentra
ÚSES. Do katastru zasahuje ochranné území hydrologických vrtů státní pozorovací sítě podzemních
vodních zdrojů.
8.10.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Pro území bydlení ve Svatošské ulici byla zpracována urbanistická studie. Následně je potřeba zpracovat
regulační plán. Podobně je nutné zpracovat regulační plány pro další rozvojové plochy v Doubí. Pro
území přestavby kolem ulice Studentské se doporučuje zpracovat nejdříve urbanistickou studii a
následně regulační plán celého území nebo dílčí regulační plány.
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8.11

TAŠOVICE

8.11.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Tašovice leží na jihozápadním okraji města, navazují na k.ú. Dvory, na jižním okraji jsou řekou Ohří
odděleny od k.ú. Doubí.
Z hlediska funkčního využití území se zastavěná část člení na území bydlení venkovského, podél silnice
I/20 území bydlení městského. Monofunkční plochy představují plochy občanského vybavení,
zahradnictví, menší plochy zahrádkářských osad a rozsáhlá plocha rekreace na západě území na břehu
Ohře.Většina území je zahrnuta do stabilizovaných ploch. Rozvojové plochy jsou menší výměry podél
komunikace I/20.
Severní částí katastru vede nová trasa pokračování průtahu silnice I/6.
8.11.2

OMEZUJÍCÍ FAKTORY

Katastrálním územím prochází nadregionální biokoridor řeky Ohře. Na území Tašovic se nachází několik
dalších menších lokalit ÚSES - biocentra a biokoridory místního významu. V území jsou vymezena
hranicemi dvě tzv. ostatní ložiska kaolinu - jedno na severu území, které přechází do k.ú. Jenišov a druhé
v prostoru dnešního zahradnictví. V okruhu 500 metrů kolem hydrologického vrtu státní pozorovací sítě
podzemních vodních zdrojů je vymezeno ochranné území.
V prostoru biocentra na západě území je vymezena lokalita archeologické památky - Slovanské hradiště.
8.11.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Pro rozvojové plochy bydlení městského je třeba zpracovat regulační plán, který určí podmínky zástavby
nových lokalit tak, aby vhodně doplnily a navázaly na zástavbu stávajících rodinných domů, typickou pro
tuto lokalitu.
Rozvoj lokality smíšeného území rekreace na severu území musí být také koordinován se záměrem
rozsáhlé bytové zástavby v bezprostřední vazbě na zastavěnou část Tašovic a na k.ú. Jenišova.

8.12

POČERNY

8.12.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Počerny leží v izolované poloze západně od Staré Role, se kterou jsou spojeny silnicí č. 222.
Z hlediska funkčního využití území se v návrhu územního plánu člení zastavěné území na smíšené
území venkovské, území bydlení venkovského typu a území zemědělské výroby. Z monofunkčních ploch
se zde vyskytuje sportovní plocha a zahrádkářské osady.
Převážná část území je zahrnuta do ploch stabilizovaných. Výjimkou je několik menších lokalit v sousedství areálu zemědělské velkovýroby a na jihovýchodním okraji zástavby.
Východní částí katastru prochází navrhovaný obchvat silnice I/6. V křížení se silnicí na Chodov je
umístěna mimoúrovňová křižovatka. Územní plán ponechal výhledový obchvat Počeren, neboť po
realizaci obchvatové komunikace I/6 se předpokládá výrazné zvýšení zatížení silnice do Chodova.
8.12.2

OMEZUJÍCÍ FAKTORY

Zastavěná část katastru leží v chráněném ložiskovém území kaolinu, čímž je dáno omezení rozvoje
lokality. K záměru vyhlášení průzkumného území Keramickými surovinami Božíčany vydalo město
stanovisko, v němž požaduje dále sledovat ložisko kaolínu pouze v jeho západní části mimo zastavěné
území lokality.
8.12.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Přesto, že je rozvoj Počeren omezen existencí ložiska kaolinu a jeho zástavba má jen skromné
urbanistické a architektonické hodnoty, doporučuje se zvážit možnost přihlášení lokality do programu
obnovy vesnice.
Při eventuálním zájmu o využití rozvojových ploch je nutno zpracovat alespoň urbanistickou studii.
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8.13

STARÁ ROLE

8.13.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Stará Role je co do rozlohy po k.ú. Karlovy Vary a Olšová Vrata nejrozsáhlejší městskou částí.
Zásady řešení v této stati se vztahují navíc na část k.ú. Rosnice, která leží jižně od silničního obchvatu
města.
Území Staré Role je rozděleno železniční tratí na Nejdek na dvě rozdílné části. Jihozápadní část zahrnuje
starší i novější zástavbu a současné centrum čtvrti. Severovýchodní část je starší, méněpodlažní,
urbanisticky a architektonicky smíšeného charakteru.
Ve stávajícím zastavění jsou vymezena území bydlení městského, čistého i venkovského, smíšená
území městská a venkovská, území průmyslové výroby a drobné výroby a služeb. Z monofunkčních
ploch jsou to plochy rozsáhlého občanského vybavení, dále plochy dopravy, zahrádek atd.
Rozvojové plochy jsou vymezeny v jižní a severní části katastru. Ve střední části, ve vazbě na ulici
Závodu míru, Nejdeckou a Vančurovou, je vymezeno území přestavbové.
Území U vysílačky, které v dřívější ÚPD bylo koncipováno jako víceméně monofunkční obytné území je
nyní navrhováno jako území bydlení městského typu. Podél Okružní ulice a podél nové komunikace
napojující Starou Roli na centrální oblast města, ve kterém by mělo vzniknout nové centrum celé čtvrtě, je
vymezeno smíšené území městské. Takto vymezená území lokality U vysílače jsou určena
převážně pro výstavbu bytových domů. V západní části lokality jsou vymezena území drobné
výroby a služeb, s důrazem na služby, a plocha občanského vybavení s převahou zeleně, v jejímž rámci
se počítá s plochou pro cirkusy a lunaparky.
V lokalitě Letná jsou vymezena území čistého bydlení a území smíšená městská. Jsou určena pro
výstavbu rodinných domů.
Rozsáhlé plochy za železničním přejezdem při Vančurově a Nejdecké ul. jsou v ÚPN vyznačeny jako
smíšené městské území, ve kterém by mělo vzniknout lokální centrum, které bude zároveň tvořit přechod
mezi obytnou a výrobní zónou této části Staré Role.
Nová území drobné výroby a služeb a území průmyslové výroby jsou vymezena ve vazbě na ulici
Vančurovou.
V dopravě je nejvýznamnější obchvat silnice I/6, která obchází dnes zastavěné území Staré Role
severním směrem, v prostoru hřbitova překračuje na mostě údolí Rolavy a pokračuje jižním směrem na
Jenišov. V křížení s Nejdeckou ulicí na severu Staré Role je mimoúrovňová křižovatka.
8.13.2

OMEZUJÍCÍ PRVKY

Území Staré Role leží zčásti v rozšířeném 2. a zčásti ve 3. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.
Území U vysílačky leží zčásti v ochranném pásmu vysílače. Na severu při silnici na Nejdek leží CHLÚ
kaolinu, ve kterém byly vyhlášeny dva dobývací prostory.
Při řešení přestavby Staré Role musí být zohledněna ochranná pásma železnic a silnic 1. třídy.
8.13.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Území Staré Role jako největší rozvojové území města vyžaduje zpracování celé řady ÚPD a ÚPP. Pro
její území jako celek nebyl, ani v době její existence jako samostatné obce, nikdy zpracován územní plán.
Bylo by proto vhodné posoudit, zda by pro celé rozšířené území Staré Role, tj. včetně Zlatého
kopečku a části k.ú. Rosnice neměla být zpracována urbanistická studie. V každém případě by však měly
být zpracovány regulační plány pro hlavní rozvojové plochy bydlení.

8.14

SEDLEC

8.14.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Sedlec leží v severní části města, navazuje na k.ú. Bohatice a Rybáře.
Současně zastavěné území je vymezeno jako území čistého a venkovského bydlení, smíšené území
venkovské, území průmyslové a zemědělské výroby, plochy občanského vybavení, zahrádek a pod.
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Velký rozsah ploch této části města je zařazen do rozvojových ploch, značný je i rozsah veřejně
prospěšných staveb. To je dáno zvláště velkým rozsahem nových ploch zeleně v severním zeleném pásu
města.
Lokalita Sedlecká (zčásti zasahuje do katastru Rybář) je vymezena jako území bydlení městského typu a
ÚPN tu počítá s podstatným podílem nájemných bytových domů.
V severní části Sedlece jsou vymezeny nové plochy smíšeného území městského a drobné
výroby a služeb.
Nejvýznamnější dopravní stavbou je opět obchvat silnice I/6, který obchází Sedlec ze severu. V křížení
se silnicí III/22134 do Čankova je mimoúrovňová křižovatka napojující ulicí Čankovskou Rybáře.
8.14.2

OMEZUJÍCÍ PRVKY

Téměř celé území leží ve 2. rozšířeném ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. V severozápadní
části se rozkládá CHLÚ kaolínu Čankov - Sedlec. V jihovýchodní části na hranicích Bohatic leží CHLÚ
Bohemie - jih a dobývací prostor kaolínu Sedlec.
V území jsou vymezeny biokoridory a biocentra ÚSES.
8.14.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Pro rozvojové území Sedlecká je nutno zpracovat regulační plán. pro ostatní rozvojová území bude
postačující urbanistická studie a teprve následně, podle potřeby, zpracování dílčích regulačních plánů.

8.15

ROSNICE

8.15.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Rosnice leží v severní části města, je vklíněna mezi katastry Staré Role, Čankova a Sedlece.
Území Rosnice bylo vedle Čankova nejvíce ze všech území postiženo stavební uzávěrou, která byla
vyhlášena v souvislosti s ochranou ložiska hnědého uhlí. Nová výstavba zde nemohla být realizována,
nebyla zlepšována ani technická infrastruktura.
Stávající zástavba není rozsáhlá a je rozdělená do menších lokalit.
Územím prochází navrhovaný obchvat silnice I/6 šikmo z jihovýchodu na severozápad. Rozdělí stávající
zástavbu na část přidruženou ke Staré Roli (o ní je pojednáno v části Stará Role) a zbývající. Ve zbývajícím území není navrhován větší rozvoj. Výjimku tvoří zemědělsko-rekreační areál vymezený jako
specifické území rekreace ve střední části katastru.
Stávající i nová zástavba bude připojena na celoměstskou kanalizaci.
8.15.2

OMEZUJÍCÍ PRVKY

Území leží ve 3. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Ze severu i jihu sem částečně zasahují
CHLÚ kaolínu Stará Role a Čankov - Sedlec. Ve střední části katastru je další ložisko kaolínu (dosud
nebylo vyhlášeno CHLÚ).
V území jsou vymezeny biokoridory a biocentra ÚSES.
8.15.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

K realizaci zemědělsko rekreačního areálu je nutno zpracovat alespoň urbanistickou studii.

8.16

ČANKOV

8.16.1

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Čankov leží v severní části města, v sousedství katastrů Sedlec a Rosnice. Představuje rozlohou
nejmenší katastr ve správním území K.Var.
Území Čankova bylo vedle Rosnice nejvíce ze všech území postiženo stavební uzávěrou, která byla
vyhlášena v souvislosti s ochranou ložiska hnědého uhlí. Nová výstavba zde nemohla být realizována,
nebyla zlepšována ani technická infrastruktura.
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Čankov je jedinou částí města, ve které není navržen téměř žádný rozvoj. Tato situace se může ve
výhledu změnit, pokud výsledky připravovaného podrobnějšího průzkumu ložiska kaolínu Čankov Sedlec budou negativní. Potom je dříve nebo později reálný návrat k záměru na výstavbu
rozsáhlejšího obytného a městského souboru mezi Čankovem, Rosnicí a Sedlecem.
Dnes zastavěné území je vymezeno jako smíšené území venkovské. V severní části je navržena plocha
pro náhradu zahrádek likvidovaných v jiných částech města.
8.16.2

OMEZUJÍCÍ PRVKY

Území leží ve 3. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.
V severní části je vymezen dobývací prostor lomu Kocourek, přesahuje sem ložisko kaolínu z
Rosnice a území se dotýká CHLÚ Čankov - Sedlec.
V území jsou vymezeny biokoridory a biocentra ÚSES.
8.16.3

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Územní plán počítá pro návrhové období se stabilizací tohoto území.

9

SHRNUTÍ HLAVNÍCH DISPROPORCÍ A STŘETŮ V ÚZEMÍ

9.1

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Ve vývoji měst vznikaly, vznikají a budou vznikat disproporce a střety vyvolané hromaděním a mísením
funkcí na omezeném území a nerovnovážným rozvojem jednotlivých složek městského organismu.
Řešení disproporcí a střetů v různých historických obdobích bylo závislé na politické, právní
a ekonomické situaci. Jedním z nástrojů na řešení těchto problémů je územní plán.
Územní plán však nemůže řešit všechny disproporce a střety. Územní plán nemůže nahradit v plném
rozsahu komplexní koncepci rozvoje města. Tvorba koncepce města a tvorba územního plánu jsou dvě
samostatné činnosti, které spolu úzce souvisejí a vzájemně se doplňují.
V podmínkách lázeňského místa Karlových Varů se jeví střety mezi lázeňstvím a ostatními funkcemi jako
problém základní. Vedle toho však dochází ke střetům dalších funkcí jako v jiných městech - např. mezi
ochranou ZPF nebo nerostných surovin a potřebami rozvoje dalších složek, mezi dopravou a bydlením
apod. Jiného druhu jsou např. střety mezi soukromým a veřejným zájmem, mezi intenzivním
a extenzivním rozvojem města, mezi potřebou řešení určitého problému a absencí legislativních
a ekonomických nástrojů, mezi setrvalostí stavu a snahou dosáhnout rychlé změny. Ale i tyto střety, které
se přímo lázeňství netýkají se do problematiky lázeňství promítají. To ovšem za předpokladu, že
považujeme lázeňství za hlavní městotvornou funkci s prioritním postavením.
Územní plán je postaven na respektování této priority a zároveň umožňuje rozvoj dalších funkcí v míře,
která neohrozí lázeňství.

9.2

ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH STŘETŮ V NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

- Střet mezi lázeňstvím a ostatními funkcemi
Pro rozvoj lázeňství je vyhrazeno vnitřní lázeňské území, které svou polohou v údolí říčky Teplé,
chráněné rozsáhlými lázeňskými lesy je do jisté míry izolováno od hlavních obytných a průmyslových
částí města. Funkční využití území a ploch je regulováno jejich omezením převážně na území lázeňství,
smíšeného lázeňství, občanského vybavení a v menším rozsahu bydlení. V širším území města je
sice umožněn rozvoj průmyslu, avšak nová rozvojová území průmyslové výroby nejsou takového
rozsahu, aby tato funkce ohrozila lázeňství. Preferován je tradiční karlovarský průmysl, který je
v podstatě stabilizován v různých částech města a drobná výroba a služby jako vhodný doplněk lázeňství
a cestovního ruchu.
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- Střet mezi lázeňstvím a dopravou
Již v 60. a 70. letech byly vytvořeny výstavbou některých komunikací podmínky pro odvedení tranzitní
dopravy z vnitřního lázeňského území a jeho bezprostředního okolí. Státní silnice I/6, která přímo
procházela VLÚ byla odkloněna novou komunikací z Olšových Vrat do Drahovic a v posledních letech
byla převedena novým mostem na levý břeh Ohře, takže se zcela eliminoval její negativní vliv na VLÚ.
Problémem zůstává obslužná doprava uvnitř VLÚ a řešení dopravy v klidu. Střetává se zde na jedné
straně ochrana přírodních léčivých zdrojů a klidného lázeňského prostředí s potřebou kvalitní dopravní
obsluhy. Geomorfologické podmínky a struktura zástavby a komunikací neumožňují segregovat pěší
provoz a automobilovou dopravu. ÚPN proto počítá s organizací obslužné dopravy - časovým
a prostorovým omezením automobilové dopravy. MHD by měla být řešena na bázi ekologických
elektrobusů. Odstavování osobních aut je v převážné většině orientováno na hlavní přístupové
komunikace VLÚ. V údolní poloze jsou územním plánem vymezeny zóny, ve kterých je výstavba
parkovacích a garážovacích objektů zcela vyloučena nebo omezena.
- Střet mezi lázeňstvím a těžbou nerostných surovin
Potenciálně největší ohrožení lázeňství bylo zažehnáno odpisem zásob hnědého uhlí v Čankovské pánvi,
jejíž jižní okraj byl vzdálen od vřídla necelé tři kilometry. Na území města se však nacházejí i ložiska
kaolinu. Např. CHLÚ kaolinu Bohemie - jih je ve vzdálenosti 900 m od hranice VLÚ a ve vzdálenosti
asi 1 km je dobývací prostor Sedlec. Na Čankovské ulici a na Zlatém kopečku jsou ložiska kaolinu ve
vzdá- lenosti : 2-2,5 km od hranice VLÚ. Přestože ložiska kaolinu jsou oproti ložisku uhlí daleko menšího
rozsahu a negativní vliv na lázeňství by byl při těžbě minimální, zhoršila by event. těžba stav životního
prostředí v bezprostředním okolí lomů a pokračovala by devastace severních území města.
- Střet lázeňství a cestovního ruchu
Ostrá hranice mezi lázeňstvím a volným cestovním ruchem z období před listopadem 1989 postupně
mizí. Privatizací lázeňství a hotelnictví se obě sféry úzce prolínají, tak jako tomu bylo před znárodněním
koncem 40. a 50. let. Zůstávají však rozdílné potřeby a zájmy lázeňských hostů a turistů. Územním
plánem jsou proto vytvářeny podmínky pro umisťování ubytovacích a dalších zařízení cestovního ruchu
mimo VLÚ tak, aby se snížil tlak na umisťování hotelů v tomto území.
- Střet mezi ochranou nerostných surovin a potřebou rozvoje ostatních složek životního prostředí
Kam vedla striktní ochrana nerostných surovin bez ohledu na potřeby rozvoje ostatních složek města je
možno demostrovat na příkladě řešení hlavní komunikační sítě ve městě. Původní záměry na odvedení
tranzitní dopravy mimo centrální oblast města byly zavrženy, neboť trasa malého i velkého severního
obchvatu vedla přes chráněné ložiskové území hnědého uhlí. Realizována byla koncepce dodnes
nedokončeného rychlostního čtyřpruhového průtahu s mimoúrovňovými křižovatkami, který je cizorodým
prvkem v centrální oblasti města. Tím, že byla realizována koncepce průtahu bez zakomponování
možnosti budoucího obchvatu, způsobí v dodatečné výstavbě této potřebné a územním plánem
navrhované komunikace značné problémy.
Územní plán proto navrhuje sladit ochranu ložisek kaolinu s potřebami rozvoje města, tj. upustit
od ochrany ložisek na Čankovské ulici pro rozvoj funkce bydlení.
- Střet mezi intenzivním a extenzivním rozvojem města a střet mezi veřejným a soukromým zájmem
Jednou z hlavních zásad územního plánu je využívat přednostně stávající objekty a zařízení a vnitřní
rezervy území a zastavovat volné plochy pouze v nezbytné míře. Nesprávné uplatňování této zásady
vede ke vzájemnému negativnímu ovlivňování jednotlivých funkcí. Např. povolením různých
řemeslnických provozoven v územích čistého bydlení apod. Naopak povolování provozoven
v průmyslových územích a v územích drobné výroby a služeb, kde dosud existují obytné domy vedou
k problémům z hlediska uplatňování hygienických předpisů pro bydlení. Při konkrétním územním
a stavebním řízení je proto nutno navrhovat taková řešení, aby území bylo intenzivně využíváno
a nebyl vyvíjen tlak na výstavbu na volných plochách.
Tato problematika přímo souvisí s otázkou veřejného a soukromého zájmu. Při restituci majetku zejména zemědělského půdního fondu - jejich majitelé často nechtějí na zemědělské půdě hospodařit
a usilují o to, aby získané pozemky byly změnami územního plánu určeny pro výstavbu a to bez ohledu
na to, kde se pozemky nacházejí a jaké jsou podmínky pro zajištění technické infrastruktury.
Paušální schvalování takovýchto záměrů by vedlo k nepřijatelné desurbanizaci, narušování přírodního
prostředí a neekonomickému vynakládání prostředků na komunikace a technickou infrastrukturu. Jako
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příklad nesprávného postupu lze z toho pohledu jmenovat vydání územního rozhodnutí na areál Royal
Residence.
Územním plánem jsou pro všechny funkce vymezena dostatečná území a plochy, a proto není do budoucna možné povolovat výstavbu v územích, která jsou v územním plánu vedená jako nezastavitelná.
- Střet mezi potřebou bytové výstavby a chybějícími nástroji na realizaci této potřeby
Rozvoj města a jeho funkcí je podmíněn kvalitou populace a počtem obyvatel v produktivním věku. V zadání územního plánu bylo uloženo počítat pro období do roku 2010 - 15 s nárůstem počtu
obyvatel o 10 - 15%, tj. z 56.054 v 1991 na 61.600 - 64.500. Podle statistických údajů však skutečný
vývoj je opačný - k 31.12.1995 bylo na území města evidováno 55.298 trvalých obyvatel. Vzhledem k
nepříznivé věkové skladbě obyvatelstva, musí být vytvořeny podmínky pro získání obyvatel migrací.
Přistěhování obyvatel však je podmíněno bytovou výstavbou. Územním plánem je vymezen dostatečný
rozsah ploch pro výstavbu bytů, jejich realizaci však územní plán zajistit nemůže. Vzhledem k tomu, že v
současném přechodném období nejsou v celostátní úrovni vytvořeny podmínky a mechanismy pro
financování bytové výstavby, mělo by město alespoň svou politikou hospodaření s pozemky a jejich
zainvestováním umožnit výstavbu rodinných domů i nájemních domů bez nepřiměřeného zatížení
výstavby cenou pozemků.

10

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Čistopis územního plánu vychází ze schváleného návrhu územního plánu a Pokynu pro dopracování
čistopisu územního plánu města Karlovy Vary.
Problémem při zpracování ÚPN bylo množství chyb a nepřesností v databázi katastrálního úřadu.
Členění a struktura statistických dat Českého statistického úřadu neodpovídají potřebám územního
plánu. Získávání individuálních dat je v současné době téměř nemožné. Údaje tabulkové části, tam kde
se opírá o statistiku nebo vlastní šetření, je proto nutno považovat pouze za orientační.
Rozvoj jednotlivých funkčních složek v současném přechodném období není možné, ale ani potřebné,
přesně kvantifikovat. Důležité je vymezit dostatečné množství polyfunkčních území, aby pokud možno
každý potenciální investor měl možnost najít pro svůj záměr potřebnou plochu. Zvolená metodika
zpracování ÚPN umožnila vytvořit natolik flexibilní dokument, že tento požadavek může být splněn.
Pro zlepšení procesu územního plánování a tvorby územně plánovací dokumentace se doporučuje :
- zpracovat komplexní koncepci rozvoje města
- urychlit tvorbu digitální technické mapy města
- průběžně aktualizovat databázi katastrálního úřadu
- založit městský informační systém propojený s databází katastrálního úřadu a digitální mapou města na
bázi GIS
- provést nové sčítání dopravy a zpracovat nový generel dopravy
- zadat specializovaným odborníkům zpracování prognózy demografického vývoje a podle jejího výsledku
modifikovat nároky na plochy pro bytovou výstavbu, event. posoudit požadovaný poměr bytů v
rodinných domech a nájemních domech
- zpracovat podrobnou dopravní studii na řešení obchvatu města
- postupně zadávat zpracování podrobnější ÚPD a ÚPP a studií jednotlivých druhů technické
infrastruktury podle doporučení textové části ÚPN
- dořešit otázku uvolnění ložiska kaolinu na Čankovské pro výstavbu
- zpracovat generel reálného zemědělského využití pozemků určených územním plánem pro
zemědělskou výrobu, jako podklad pro komplexní pozemkové úpravy
- koordinovat postup města a ČD v záležitosti uvolnění prostor Dolního nádraží pro rozvoj centra města
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PRAMENY

- rozpracovaný návrh ÚPN SÚ (ÚHA Karlovy Vary 1989)
- sčítání lidu, domů a bytů 1991 (FSÚ 1992)
- ÚPNZ Karlovy Vary - vnitřní lázeňské území (USM Karlovy Vary 1987)
- fakturace vodného za r. 1992 - 1995 (tech.oddělení VaK Karlovy Vary, a.s.)
- vývoj výroby vody v letech 1978 -1993 (banka dat ÚHA Karlovy Vary)
- dokumentace vodovodu Karlovy Vary, stav 1993 (technické odd. VaK Karlovy Vary, a.s.)
- fakturace stočného za rok 1993 -1995 ( VaK Karlovy Vary, a.s.)
- dokumentace kanalizace Karlovy Vary, stav 1993 (tech. odd. VaK Karlovy Vary, a.s.)
- Hydrotechnická studie Ohře - areál TSM Karlovy Vary (Hydroprojekt Praha 1990)
- Generální řešení zásobování teplem (Energoprojekt Praha 1969)
- Generel teplofikace města K.Var (USM Karlovy Vary 1983)
- Studie zásobování teplem ze soustavy CZT Vřesová - Karlovy Vary (Energetika VČ 1994)
- Energy management in the city Karlovy Vary (COWI consult, Dánsko a WS Atkins, Velká Británie 1992)
- Studie zásobování plynem (ÚHA Karlovy Vary 1991)
- Statistický bulletin Okresní statistické správy Karlovy Vary
- Modelová hodnocení kvality ovzduší na území aglomerace Karlovy Vary (Atem Praha, 1993)
- Program odpadového hospodářství města Karlovy Vary (ÚM Karlovy Vary 1992)
- Generel zeleně Karlovy Vary (Florart Uherský Brod, Ekologická dílna Brno, 1994)
- Karlovy Vary - generální dopravní řešení (Dopravoprojekt Brno 1979)
- Studie pokračování souboru staveb průtahu sil. I/6 Karlovy Vary-západ (PGP 1993)
- Studie Městský okruh Tuhnice (PGP 1994)
- Studie Průtahu sil. I/6 Karlovy Vary - západ - Jenišov (PGP 1994)
- Studie sil. I/6 Karlovy Vary - Olšová Vrata - zkapacitnění (PGP 1995)
- Studie Karlovy Vary - Malý dopravní obchvat města (IMK 1995)
- Studie Karlovy Vary - Velký dopravní obchvat města (IMK 1995)
- Karlovy Vary - Integrovaný dopravní systém (IMK 1995)
- Aktualizace dopravy (Terplan 1994)
- Dopravní průzkum k ÚP (PGP 1995)
- Cyklistické stezky (PGP 1991)
- Územní generel 1995 letiště Karlovy Vary (AGA - letiště s.r.o. 1995)
- Varianta A konceptu územního plánu města Karlovy Vary (IRUP Karlovy Vary 1995)
- Generel dopravy v klidu VLÚ Karlovy Vary (PGP 1996)
- Studie vodovodu a kanalizace pro byt. výstavbu v Doubí ( Ing.Žáček 1996)
- Studie vodovodu a kanalizace pro byt. výstavbu Na krachu (KV Engineering s.r.o. 1996)
- Vodohospodářské řešení retenční funkce VS Stanovice - Březová (PO a.s. Chomutov)
- Zásobení ostrovska a nejdecka z vodovodu Karlovy Vary (HDP a.s. Praha)
- Studie Průtahu sil. I/6 Karlovy Vary - západ - varianta 9 (PGP 12/1996)
- Návrh územního plánu města Karlovy Vary (IRUP Karlovy Vary 1997)
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