
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část



Urbanistický koncept

Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako 
fenomén, spojující různá místa a čtvrti s rozdílným významem a charakterem. Centrální 
místo na náměstí Republiky.

Vize

Město Řeka Promenáda 
Centrum Čtvrť Park 
Místo Most Propojení

Koncept

- rozšíření městského centra
- propojení břehů a města
- promenáda a park
- orientace a srozumitelnost
- propojení funkcí a lidí
- centrálního místo (náměstí Republiky)
- komponovaný systém veřejných prostranství
- místa s různým charakterem a významem
- respektování kontextu 
- rytmizace městských tříd a promenád
- kultivace, zvýraznění a doplnění pohledových dominant
- pěší prostupnost a funkční systém veřejné dopravy

Urbanistické nástroje

- funkční využití, vybavenost a soběstačnost čtvrtí na principu „města krátkých 
vzdáleností“
- umístění významných veřejných prostranství, funkcí a budov
- regulace jako garance a svoboda
- určení maximálního zatížení v území pomocí regulace výšky a zastavitelných ploch a 
nabídkou dopravy v klidu
- etapizace (a podmíněnosti investic) a postupný růst v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu vývoje území
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Hlavní body návrhu

Propojení města
Prostředky posílení vnitřních vazeb:
- lávky a mosty mezi nábřežími
- visutá lanová dráha propojující vstup do města s Horním nádražím
- městská nábřeží, promenády, cesty podél řeky, doplnění uliční sítě, parky
- spojení novými mosty a lávkami
- přiblížení města oběma břehům

Zapojení řeky a nábřeží 
Řeka, zásadní kompoziční osa území, se silným potenciálem zeleně:
- pobřeží oboustranně lemované „promenádami“ městských nábřeží s atraktivními výhledy
- lineární park na pobřeží s rekreačním potenciálem
- lávky a mosty dávají řece měřítko a rytmus

Vstupy do města a jeho částí
Podpoření identifikace vstupů do města
- Vstupy do města akcentovány čitelnými prvky a subdominantami 
- Na každý ze vstupů do města navazuje významnější prostor s veřejnými budovami
- Visutá lanová dráha akcentuje vstup do centra
- Vertikální „obytné věže“ akcentují významné body městského prostoru

Veřejné prostory
Jasně definované sdílené prvky prostředí podporují sociální život města
- Navrhujeme odpovídající počet a různorodý charakter veřejných prostorů 
- Redukce dopravní zátěže existujících veřejných prostorů

Městské čtvrti a celky – charakter a kontext
Respekt  ke  specifickým hodnotám jednotlivých  částí  města,  paměti  místa  (středověké
cesty a vazby), prostorovému uspořádání, návaznosti na okolní zástavbu a krajinu
- Tradiční městská struktura zástavby, respektující existující strukturu ulic v okolí
- Rozdělení celků na „podcelky“ s určitou mírou soběstačnosti
- Vymezení vnitřních hranic jednotlivých částí veřejnými prostory uvnitř území
- Velikost celků v závislosti na převažujícím významu

Terminál veřejné dopravy
Ve městě, kde by měla mít jednoznačnou preferenci pěší a veřejná hromadná doprava, 
má zásadní vliv umístění terminálu v bezprostřední blízkosti významných zdrojů, v místě 
přirozeného křížení přepravních tras a cílů cest, v blízkosti záchytného parkoviště, v místě 
přestupů mezi všemi existujícími prostředky veřejné dopravy
Terminál je navržen v budově Tržnice, integruje:
- Přestupní stanici MHD 
- Zastávku linkových autobusů 
- Vlakovou zastávku Dolní nádraží (přemístěnou)
- Spojení s Horním nádražím novou visutou lanovou dráhou
- Záchytné parkoviště
- Půjčovnu a nabíjecí stanice elektromobilů

2



Doprava
Změna organizace veřejné dopravy a reorganizace dopravních tras má dopad na širší 
území. 

Základem návrhu je preference veřejné dopravy (nový centrální terminál veřejné dopravy v
budově historické tržnice), podpora pěší a cyklodopravy, nová spojení, na straně poptávky 
stanovení maximální zátěže v území

Silniční doprava
Stávající silniční průtah na levém břehu Ohře je a zůstane nejvýznamnější pozemní 
komunikací ve vnitřní části města. Pro intenzivnější využití průtahu pro vnitroměstskou 
dopravu je uprostřed území navržen nový most přes Ohři, který významně sníží zátěž 
Chebského mostu a rovnoměrněji ztíží uliční síť. Další korekce dopravního řešení je 
předpokládána v postupných etapách

- Nový most přes Ohři
- Přeložka východní části Západní ulice (uvolnění nám. Republiky) 
- Přeměna mimoúrovňové křižovatky na severním předmostí Chebského mostu
- Úprava profilu celé trasy Západní ulice
- Přeložka západní části Západní ulice (podjezd pod tratí)

Železniční doprava
Koridor (140) a nádraží na levém břehu Ohře nejsou dotčeny. 
- Napojení terminálu a Horního nádraží novou lanovkou

Regionální železniční trať (149) upravena:
- zrušení nefunkčního depa
- přemístění Dolního nádraží do zastávky u centra 
- šíře kolejiště podél Ohře zredukována na jednokolejnou stopu (s možností rozšíření)
- možnost zřízení nové zastávky u Tuhnické lávky

Lanová dráha
Pro propojení Horního nádraží s terminálem, a centrem města je navržena nová visutá 
lanová dráha.

Kultivace pohledových svahů

- Transformace pohledově exponovaného svahu pod železničním nádražím na botanickou 
zahradu jako dalšího „vstupu“ do města.
- Rekultivace jižního svahu; nový městský park na pozemku školy je nahrazen na 
vedlejším pozemku
- Nový městský park v ose budoucího mostu pod Pivovarem
- Navrženou přestavbou mimoúrovňové křižovatky u ústí Chebského mostu a zrušením 
čerpací stanice bude uvolněn významný prostor v exponované části města
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Celkové řešení

Koncepce širšího centra města je příležitost k odstranění urbánních a krajinných deficitů 
území a vzniku plnohodnotného městského celku. Městské části, připojené poměrně 
pozdě k původnímu městu Karlovy Vary, postrádají tradiční vzájemné vazby. 

Městské části, připojené poměrně pozdě k původnímu městu Karlovy Vary, postrádají 
tradiční vzájemné vazby. 

Lineární osídlení obou břehů, zatížené liniovými bariérami dopravních tras, není spojité, 
Ohře dnes není součástí městského prostoru. 

Území podél pobřeží se silným potenciálem existující zeleně a fenoménu řeky má 
předpoklad stát se živým městským prostorem, sjednocujícím město, jehož jednotlivé 
téměř autonomní celky s výrazně odlišnou historií i současností postrádají vzájemný 
kontext a soudržnost. 

Atraktivita pobřeží, integrovaného do městské struktury, má všechny předpoklady ke 
splnění základního požadavku – vytvoření podmínek pro kvalitativní rozvoj a stabilitu 
města, reflektujícího rozporuplné potřeby a podmínky přilehlých území. 
Základní kompoziční osu území tvoří řeka, oboustranně lemovaná „promenádami“ 
městských nábřeží. 

Vzájemné vazby mezi pobřežími jsou posíleny novými pěšími lávkami a novým mostem, 
vedeným středem území. Lávky a mosty dělí podélnou osu na přehledné srozumitelné 
části, propojují původní a nově navržené městské prostory obou břehů.

Strategie rozvoje města úzce souvisí s dopravním řešením. Změna organizace veřejné 
dopravy a dílčí reorganizace dalších dopravních tras je příležitost k vyřešení problémů 
širšího území. 

Řešené území zahrnuje severní část katastrálního území Karlovy Vary, velkou část 
katastrálního území Tuhnice a Rybáře.

Charakteristika jednotlivých dílčích částí a návrh řešení

Karlovy Vary – správní centrum
Nejvýznamnější východní část zástavby pravého břehu Ohře, správní centrum aglomerace
a kraje, je zároveň vstupní branou do lázeňského území a místem největšího pohybu 
obyvatel a návštěvníků města. Polohou, funkcí a kontextem je celek předurčen k 
dominantní úloze, zasluhující doplnění odpovídající struktury. 

Hranice funkčního území správního centra je v návrhu posunuta k ulici Dr. Janatky. 
Náměstí Republiky, jádro správního centra, je navráceno své původní funkci významného 
městského prostoru, navazujícího na pěší zónu. Doprava z nám. Republiky, v současnosti 
degradovaného na přetíženou křižovatku, je převedena k železniční trati. Západní frontu 
náměstí kompozičně dotváří nově navržená správní budova magistrátu. 
V bezprostřední blízkosti významných zdrojů, přirozeného křížení přepravních tras a cílů 
cest je navržen komplexní nový přepravní uzel, propojující všechny formy veřejné a 
individuální dopravy. Terminál je umístěn do stávající budovy původní Tržnice. Adaptace 
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Tržnice na dopravní terminál a doprovodnými funkcemi vrátí cenné budově z r. 1913 
odpovídající význam. Součástí dopravního uzlu je prostor současné přestupní stanice 
MHD a sousední parkoviště ve Varšavské ulici. Pěší lávkou v nejužším profilu řeky je 
přestupní uzel propojen s protilehlým břehem. Terminál v bezprostřední návaznosti na pěší
zónu a lázeňskou část města je doplněn půjčovnou elektromobilů, situovanou v místě 
dnešního parkoviště na nábřeží J. Palacha (za mostem 1. máje). 
V prostoru Solivárny je navržen kongresový a koncertní sál s podzemním parkovištěm. 

Tuhnice – východní část
Silnou stránkou střední části pravého břehu, územím mezi Ohří a lázeňským lesem, je 
poloha v docházkové vzdálenosti výrazných přírodních a kulturních komplexů (Meandr, 
areál Rolava, lázeňské lesy, správní a kulturní centrum, lázeňská čtvrť). Území protíná 
frekventovaná Západní ulice, která území rozděluje na dvě zásadně odlišné části. Jižní 
část tvoří víceméně ukončená stabilizovaná prvorepubliková zástavba podél původních 
cest (západní vilová část, obytná bloková struktura na východě) na kterou později 
navázala další zástavba, ukončená Západní ulicí. Prostor mezi Západní ulicí a řekou 
(obtížně přístupný břeh, železnice, nefunkční depo, Dolní nádraží, autobusové nádraží) je 
předurčeno ke kompletní přestavbě. 

Navržená úprava dopravního řešení výrazně odlehčuje dopravní zátěži Západní ulice, 
která se stane místní městskou ulicí s charakterem „bulváru“ se stromořadím. Ulice s 
občanským vybavením v parteru je rozdělena na úseky, vymezené vloženými veřejnými 
prostorami s průhledy a propojením na řeku. Území je obslouženo především nově 
navrženým mostem v prodloužení Charkovské ulice. Zaústění Západní ulice před tratí na 
západě kompozičně zvýrazňují dominanty. 
Železnice je návrhem zredukována na jednokolejnou drážní trasu. Zastávka Dolní nádraží 
je přesunuta k terminálu, nefunkční depo zrušeno. Autobusový provoz omezen na 
dopravní obsluhu, přestupní autobusová stanice je přemístěna k terminálu. 
V pruhu území mezi Západní ulicí a železniční tratí je navržena kompaktní městská 
zástavba s polyfunkčním využitím. Za severní hranou zástavby je navržena městská 
nábřežní promenáda, zčásti překrývající železniční trať. Promenáda je propojena 
vertikálami „obytných věží“ (v obou úrovních využitých pro servisní funkce k území) s 
rekreační plochou zeleně podél břehu řeky, lávkami a mosty s protilehlou městskou částí a
skýtá atraktivní výhledy do údolí řeky a na městskou část Rybáře s dominantou kostela sv.
Urbana (a Povýšení sv. Kříže). 

Tuhnice – západní část
V západní části území, kde stávala původní vesnice Tuhnice, zbylo po náletu v r. 1945 jen 
pár budov a pobořená kaple, dnes čitelná jen skupinou stromů (navrženy k zachování) 
v trojúhelníku mezi Šumavskou a Západní ulicí. Silnou stránkou území je bezprostřední 
sousedství výrazného krajinné plochy meandru, blízkost sportovního komplexu, pěší 
dostupnost rekreačního areálu Rolava a lázeňských lesů. 

Poloha a rozsah území předurčuje k autonomnímu prostorovému uspořádání obytné čtvrti 
(zahrnující domov důchodců, kampus vysoké školy) s přirozeným vlastním jádrem a 
polyfunkčním komunitním centrem centrem s nadlokálním významem. Podél východního 
okraje prochází regionální železniční trať. Je uvažováno s možností zřízení vlakové 
zastávky před Tuhnickou lávkou. Dopravní napojení s centrem předpokládá přeložku s 
podjezdem pod tratí. Stávajícím novým mostem přes Ohři je území propojeno s městskými
částmi na levém břehu Ohře a se silničním průtahem I/6. 
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Rybáře
Zástavba levého břehu má zcela odlišný charakter. Městská část Rybáře je téměř 
autonomní celek s vlastní městskou strukturou, rozvinutou po dostavbě železnice (1869) 
podél hlavní městské třídy ve stopě středověké cesty, která ústila na dřevěný most v místě
dnešního mostu Chebského. Železnice s nádražím posílila vazbu mezi protilehlými města 
Karlovy Vary a Rybáře. Koncem 20. století byl vybudován silniční průtah I/6, který odlehčil 
průjezdné dopravě městem, vytvořil však obtížně překonatelnou bariéru. 
Rybáře jsou významná lidnatá městská část s potenciálem rozvoje. Vazby, přerušené 
průtahem I/6, je třeba s odkazem na původní prvky co nejšetrněji obnovit a doplnit.

Ve středu území je navržen nový most přes Ohři, napojený na silniční průtah. Jsou 
navrženy dvě nové pěší a cyklistické lávky, propojující existující a nově navržené městské 
prostory na obou březích. Východní část území (a nádraží) jsou visutou lanovkou a pěší 
lávkou nově propojeny s Terminálem ve správním centru.
Navrženou přestavbou mimoúrovňové křižovatky u ústí Chebského mostu a přemístěním 
čerpací stanice bude uvolněn významný prostor v exponované části města pro vhodnější 
využití, k rozšíření veřejné vybavenosti o přístav a nový akvapark, které jsou přímo 
spojeny s městským centrem novou lávkou. 
Pohledově exponovaný svah pod železničním nádražím je navržen k transformaci na 
botanickou zahradu jako dalšího „vstupu“ do města.
Je navržena rekultivace jižního svahu a spojení školních zahrad. V ose nového mostu pod 
Pivovarem je navržen nový městský park. Pivovar nad městem je navržen k transformaci 
na centrum alternativní kultury.

Podél silničního průtahu je navržena zástavba kancelářských budov částečně doplněná 
obytnými domy pod jižním svahem. Je podpořena pohledová osa na Sv. Urbana. 
Zástavba na jedné straně využívá dobré dopravní dostupnosti, na druhé vytváří sponu 
mezi severní částí města a nově rozšířeným městským centrem. Blízkost nové univerzity 
podporuje umístění vědecko-technologického inkubátoru.

Realizace je předpokládána v postupných etapách:
1. Přemostění Ohře v prodloužení Charkovské ulice, propojení s průtahem I/6 
2. Přeložka východní části Západní ulice, přeměna nám. Republiky
3.  Výstavba  terminálu  ve  Varšavské  ulici,  přemístění  Dolního  nádraží  a  autobusové
stanice linkových autobusů, lanovka na Horní nádraží
4. Zástavba uvolněného prostoru mezi prostoru mezi Západní ulicí a železnicí

Z důsledné diverzifikace území  vyplývá možnost postupných dílčích zásahů  dle  růstu a
potřeb města .
 
Výhledově, po vybudování obchvatu R6 mimo území města, by se silniční průtah I/6 zbavil
tranzitní dopravy a stal by městskou komunikací s výrazně nižší dopravní zátěží. Pak lze 
uvažovat s modifikací silnice na městskou komunikaci s upraveným profilem. 
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Dopravní řešení

Základní principy návrhu
Vytvoření jednoho moderního terminálu veřejné dopravy.
Větší využití existujícího průtahu silnice I/6 pro dopravu do/z řešeného území.
Rovnoměrné zatížení komunikací
Výrazné zlepšení prostupnosti území pro chodce.
Páteřní cyklotrasa podél řeky Ohře s návazností do všech směrů.

Individuální automobilová doprava
Stávající silniční průtah na levém břehu Ohře zůstane i po vybudování obchvatu silnice R6
nejvýznamnější pozemní komunikací ve vnitřní části města. Cílem návrhu je jeho větší 
využití pro dopravu směřující do a z přilehlého území na obou březích řeky Ohře, aby 
došlo k odlehčení souběžně vedených místních komunikací, především přetížené trasy 
Západní – Horova na pravém břehu Ohře.
Je proto navržen nový most přes Ohři s napojením na průtah I/6 uprostřed řešeného 
území.
Současně jsou navrženy úpravy trasy Západní – Horova:

-Přeložka Západní ulice s mimoúrovňovým křížením železniční trati (podjezd) s návrhovou 
rychlostí pouze 40 km/h.
- Přeložka Západní ulice mezi ulicí Dr. Janatky a Chebským mostem s návrhovou rychlostí
pouze 30 km/h.
- Napojení území jižně od Západní ulice nově ulicí Bělehradskou přímo do křižovatky 
s Chebským mostem.
- Ponechání celé trasy Západní – Horova pouze v dvoupruhovém uspořádání, ale 
s dostatečně dlouhými odbočovacími pruhy před křižovatkami.
- Zvýšení kapacity okružní křižovatky na mostu 1. máje přestavbou na
spirálovitou s čtyřpruhovým průjezdem ve směru Horova – Bezručova.

Je navržena přestavba MÚK silnice I/6 se Sokolovskou ulicí na prostorově méně náročnou
kosodélnou křižovatku s modifikovanou okružní křižovatkou v trase Sokolovská – Chebský
most.

Generovaná doprava
Pro zástavbu území je důležité vnímat „únosnou zátěž území“, zejména jako únosnost 
vůči nové dopravě generované navrhovanou zástavbou.
V tabulce je uveden odhad intenzity dopravy osobními vozidly, které bude nově 
navrhovaná zástavba generovat podle jednotlivých funkcí.

využití Vozidel za den (z území)
M městská smíšená zástavba 6 840
B bydlení 360
A administrativa 2 150
U ubytování 2 250
K kultura 40
Š školství 1 200
V veřejná vybavenost 360
R rekreace 100
Ʃ CELKEM 12 840
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Celkový objem dopravy bude díky svému rozložení podél řešeného území a novému 
mostu distribuován na komunikační síť tak, že lze předpokládat, že jej navržená 
komunikační síť převezme. Nárůst dopravy bude směrován zejména na kapacitní silniční 
průtah I/6.

Doprava v klidu
Parkování a odstavování vozidel je řešeno v rámci jednotlivých stavebních záměrů, 
převážně halovými garážemi integrovanými do navržených budov.
Stávající parkoviště mezi Varšavskou a Horovou ulicí je navrženo umístit do podzemního 
podlaží pod novým terminálem veřejné dopravy.
Další záchytná parkoviště jsou navržena u nového Kongresového sálu, Horního nádraží a 
u University. Parkoviště pro autobusy je navrženo u Ostrovního mostu v návaznosti na 
terminál. V dochozí vzdálenosti jsou navrženy půjčovny elektromobilů a elektrokol.

Místní komunikace s přiléhající zástavbou (Západní, Dolní Kamenná, jižní strana 
Varšavské) jsou důsledně navrženy s parkovacím pruhem.

Veřejná doprava
Základním cílem návrhu je vytvoření moderního přestupního uzlu veřejné dopravy 
v blízkosti významných zdrojů a cílů cest a současně v blízkosti přirozeného místa křížení 
nejvýznamnějších přepravních tras.
Umístění přestupního uzlu je proto navrženo v prostoru současné přestupní stanice MHD 
a sousedního parkoviště ve Varšavské ulici, v přímé návaznosti na pěší zónu směřující do 
lázeňské části města.
- Alternativně zvažovaná přeložka železniční trati Chomutov – Cheb do prostoru dolního 
nádraží nebyla vyhodnocena jako za reálná a ekonomicky zdůvodnitelná. Pro zajištění 
snadného přestupu mezi terminálem veřejné dopravy a horním nádražím je navržena 
visutá lanová dráha.
- Pro přestup na železniční trať Mariánské Lázně – Karlovy Vary (– Nejdek) je navrženo 
zřízení zastávky v prostoru mezi Horovou ulicí a Ohří s přístupem po lávce přes Horovu 
ulici a trať.
- Linky MHD jsou soustředěny k jednomu širokému ostrovnímu nástupišti v prostoru před 
tržnicí.
- Pro linkovou autobusovou dopravu je navrženo využít prostor stávajícího parkoviště.

Pro obsluhu území na levém břehu Ohře jsou navrženy zastávky v Dolní Kamenné 
s předpokladem vedení linky MHD z křižovatky Západní – Charkovská přes nový most a 
Dolní Kamennou na Rozcestí u Koníčka.
Další autobusové zastávky v řešeném území zůstávají přibližně ve stávající poloze pouze 
s dílčími úpravami s ohledem na návrh zástavby a změny komunikační sítě.

Pěší a cyklistická doprava
Základním cílem návrhu je zajištění prostupnosti území pro chodce a cyklisty ve všech 
směrech, zejména napříč přes liniové překážky.
Proto jsou navrženy nové lávky přes řeku Ohři, a také přes železniční trať a průtah silnice 
I/6. Překonání ostatních komunikací je navrženo úrovňově (s výjimkou jedné lávky přes 
Horovu ulici), pomocí stavebně upravených přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Páteří pěších a cyklistických tras v řešeném území jsou stezky na obou březích řeky Ohře,
kde je navrženo souběžné, ale oddělené vedení stezky pro chodce a stezky pro cyklisty. 
Na ně navazují na obou březích trasy do všech směrů.
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Urbanistický koncept

Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako 
fenomén, spojující různá místa a čtvrti s rozdílným významem a charakterem. Centrální 
místo na náměstí Republiky.

Vize

Město Řeka Promenáda 
Centrum Čtvrť Park 
Místo Most Propojení

Koncept

- rozšíření městského centra
- propojení břehů a města
- promenáda a park
- orientace a srozumitelnost
- propojení funkcí a lidí
- centrálního místo (náměstí Republiky)
- komponovaný systém veřejných prostranství
- místa s různým charakterem a významem
- respektování kontextu 
- rytmizace městských tříd a promenád
- kultivace, zvýraznění a doplnění pohledových dominant
- pěší prostupnost a funkční systém veřejné dopravy

Urbanistické nástroje

- funkční využití, vybavenost a soběstačnost čtvrtí na principu „města krátkých 
vzdáleností“
- umístění významných veřejných prostranství, funkcí a budov
- regulace jako garance a svoboda
- určení maximálního zatížení v území pomocí regulace výšky a zastavitelných ploch a 
nabídkou dopravy v klidu
- etapizace (a podmíněnosti investic) a postupný růst v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu vývoje území
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Hlavní body návrhu

Propojení města
Prostředky posílení vnitřních vazeb:
- lávky a mosty mezi nábřežími
- visutá lanová dráha propojující vstup do města s Horním nádražím
- městská nábřeží, promenády, cesty podél řeky, doplnění uliční sítě, parky
- spojení novými mosty a lávkami
- přiblížení města oběma břehům

Zapojení řeky a nábřeží 
Řeka, zásadní kompoziční osa území, se silným potenciálem zeleně:
- pobřeží oboustranně lemované „promenádami“ městských nábřeží s atraktivními výhledy
- lineární park na pobřeží s rekreačním potenciálem
- lávky a mosty dávají řece měřítko a rytmus

Vstupy do města a jeho částí
Podpoření identifikace vstupů do města
- Vstupy do města akcentovány čitelnými prvky a subdominantami 
- Na každý ze vstupů do města navazuje významnější prostor s veřejnými budovami
- Visutá lanová dráha akcentuje vstup do centra
- Vertikální „obytné věže“ akcentují významné body městského prostoru

Veřejné prostory
Jasně definované sdílené prvky prostředí podporují sociální život města
- Navrhujeme odpovídající počet a různorodý charakter veřejných prostorů 
- Redukce dopravní zátěže existujících veřejných prostorů

Městské čtvrti a celky – charakter a kontext
Respekt  ke  specifickým hodnotám jednotlivých  částí  města,  paměti  místa  (středověké
cesty a vazby), prostorovému uspořádání, návaznosti na okolní zástavbu a krajinu
- Tradiční městská struktura zástavby, respektující existující strukturu ulic v okolí
- Rozdělení celků na „podcelky“ s určitou mírou soběstačnosti
- Vymezení vnitřních hranic jednotlivých částí veřejnými prostory uvnitř území
- Velikost celků v závislosti na převažujícím významu

Terminál veřejné dopravy
Ve městě, kde by měla mít jednoznačnou preferenci pěší a veřejná hromadná doprava, 
má zásadní vliv umístění terminálu v bezprostřední blízkosti významných zdrojů, v místě 
přirozeného křížení přepravních tras a cílů cest, v blízkosti záchytného parkoviště, v místě 
přestupů mezi všemi existujícími prostředky veřejné dopravy
Terminál je navržen v budově Tržnice, integruje:
- Přestupní stanici MHD 
- Zastávku linkových autobusů 
- Vlakovou zastávku Dolní nádraží (přemístěnou)
- Spojení s Horním nádražím novou visutou lanovou dráhou
- Záchytné parkoviště
- Půjčovnu a nabíjecí stanice elektromobilů
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Doprava
Změna organizace veřejné dopravy a reorganizace dopravních tras má dopad na širší 
území. 

Základem návrhu je preference veřejné dopravy (nový centrální terminál veřejné dopravy v
budově historické tržnice), podpora pěší a cyklodopravy, nová spojení, na straně poptávky 
stanovení maximální zátěže v území

Silniční doprava
Stávající silniční průtah na levém břehu Ohře je a zůstane nejvýznamnější pozemní 
komunikací ve vnitřní části města. Pro intenzivnější využití průtahu pro vnitroměstskou 
dopravu je uprostřed území navržen nový most přes Ohři, který významně sníží zátěž 
Chebského mostu a rovnoměrněji ztíží uliční síť. Další korekce dopravního řešení je 
předpokládána v postupných etapách

- Nový most přes Ohři
- Přeložka východní části Západní ulice (uvolnění nám. Republiky) 
- Přeměna mimoúrovňové křižovatky na severním předmostí Chebského mostu
- Úprava profilu celé trasy Západní ulice
- Přeložka západní části Západní ulice (podjezd pod tratí)

Železniční doprava
Koridor (140) a nádraží na levém břehu Ohře nejsou dotčeny. 
- Napojení terminálu a Horního nádraží novou lanovkou

Regionální železniční trať (149) upravena:
- zrušení nefunkčního depa
- přemístění Dolního nádraží do zastávky u centra 
- šíře kolejiště podél Ohře zredukována na jednokolejnou stopu (s možností rozšíření)
- možnost zřízení nové zastávky u Tuhnické lávky

Lanová dráha
Pro propojení Horního nádraží s terminálem, a centrem města je navržena nová visutá 
lanová dráha.

Kultivace pohledových svahů

- Transformace pohledově exponovaného svahu pod železničním nádražím na botanickou 
zahradu jako dalšího „vstupu“ do města.
- Rekultivace jižního svahu; nový městský park na pozemku školy je nahrazen na 
vedlejším pozemku
- Nový městský park v ose budoucího mostu pod Pivovarem
- Navrženou přestavbou mimoúrovňové křižovatky u ústí Chebského mostu a zrušením 
čerpací stanice bude uvolněn významný prostor v exponované části města
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Celkové řešení

Koncepce širšího centra města je příležitost k odstranění urbánních a krajinných deficitů 
území a vzniku plnohodnotného městského celku. Městské části, připojené poměrně 
pozdě k původnímu městu Karlovy Vary, postrádají tradiční vzájemné vazby. 

Městské části, připojené poměrně pozdě k původnímu městu Karlovy Vary, postrádají 
tradiční vzájemné vazby. 

Lineární osídlení obou břehů, zatížené liniovými bariérami dopravních tras, není spojité, 
Ohře dnes není součástí městského prostoru. 

Území podél pobřeží se silným potenciálem existující zeleně a fenoménu řeky má 
předpoklad stát se živým městským prostorem, sjednocujícím město, jehož jednotlivé 
téměř autonomní celky s výrazně odlišnou historií i současností postrádají vzájemný 
kontext a soudržnost. 

Atraktivita pobřeží, integrovaného do městské struktury, má všechny předpoklady ke 
splnění základního požadavku – vytvoření podmínek pro kvalitativní rozvoj a stabilitu 
města, reflektujícího rozporuplné potřeby a podmínky přilehlých území. 
Základní kompoziční osu území tvoří řeka, oboustranně lemovaná „promenádami“ 
městských nábřeží. 

Vzájemné vazby mezi pobřežími jsou posíleny novými pěšími lávkami a novým mostem, 
vedeným středem území. Lávky a mosty dělí podélnou osu na přehledné srozumitelné 
části, propojují původní a nově navržené městské prostory obou břehů.

Strategie rozvoje města úzce souvisí s dopravním řešením. Změna organizace veřejné 
dopravy a dílčí reorganizace dalších dopravních tras je příležitost k vyřešení problémů 
širšího území. 

Řešené území zahrnuje severní část katastrálního území Karlovy Vary, velkou část 
katastrálního území Tuhnice a Rybáře.

Charakteristika jednotlivých dílčích částí a návrh řešení

Karlovy Vary – správní centrum
Nejvýznamnější východní část zástavby pravého břehu Ohře, správní centrum aglomerace
a kraje, je zároveň vstupní branou do lázeňského území a místem největšího pohybu 
obyvatel a návštěvníků města. Polohou, funkcí a kontextem je celek předurčen k 
dominantní úloze, zasluhující doplnění odpovídající struktury. 

Hranice funkčního území správního centra je v návrhu posunuta k ulici Dr. Janatky. 
Náměstí Republiky, jádro správního centra, je navráceno své původní funkci významného 
městského prostoru, navazujícího na pěší zónu. Doprava z nám. Republiky, v současnosti 
degradovaného na přetíženou křižovatku, je převedena k železniční trati. Západní frontu 
náměstí kompozičně dotváří nově navržená správní budova magistrátu. 
V bezprostřední blízkosti významných zdrojů, přirozeného křížení přepravních tras a cílů 
cest je navržen komplexní nový přepravní uzel, propojující všechny formy veřejné a 
individuální dopravy. Terminál je umístěn do stávající budovy původní Tržnice. Adaptace 
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Tržnice na dopravní terminál a doprovodnými funkcemi vrátí cenné budově z r. 1913 
odpovídající význam. Součástí dopravního uzlu je prostor současné přestupní stanice 
MHD a sousední parkoviště ve Varšavské ulici. Pěší lávkou v nejužším profilu řeky je 
přestupní uzel propojen s protilehlým břehem. Terminál v bezprostřední návaznosti na pěší
zónu a lázeňskou část města je doplněn půjčovnou elektromobilů, situovanou v místě 
dnešního parkoviště na nábřeží J. Palacha (za mostem 1. máje). 
V prostoru Solivárny je navržen kongresový a koncertní sál s podzemním parkovištěm. 

Tuhnice – východní část
Silnou stránkou střední části pravého břehu, územím mezi Ohří a lázeňským lesem, je 
poloha v docházkové vzdálenosti výrazných přírodních a kulturních komplexů (Meandr, 
areál Rolava, lázeňské lesy, správní a kulturní centrum, lázeňská čtvrť). Území protíná 
frekventovaná Západní ulice, která území rozděluje na dvě zásadně odlišné části. Jižní 
část tvoří víceméně ukončená stabilizovaná prvorepubliková zástavba podél původních 
cest (západní vilová část, obytná bloková struktura na východě) na kterou později 
navázala další zástavba, ukončená Západní ulicí. Prostor mezi Západní ulicí a řekou 
(obtížně přístupný břeh, železnice, nefunkční depo, Dolní nádraží, autobusové nádraží) je 
předurčeno ke kompletní přestavbě. 

Navržená úprava dopravního řešení výrazně odlehčuje dopravní zátěži Západní ulice, 
která se stane místní městskou ulicí s charakterem „bulváru“ se stromořadím. Ulice s 
občanským vybavením v parteru je rozdělena na úseky, vymezené vloženými veřejnými 
prostorami s průhledy a propojením na řeku. Území je obslouženo především nově 
navrženým mostem v prodloužení Charkovské ulice. Zaústění Západní ulice před tratí na 
západě kompozičně zvýrazňují dominanty. 
Železnice je návrhem zredukována na jednokolejnou drážní trasu. Zastávka Dolní nádraží 
je přesunuta k terminálu, nefunkční depo zrušeno. Autobusový provoz omezen na 
dopravní obsluhu, přestupní autobusová stanice je přemístěna k terminálu. 
V pruhu území mezi Západní ulicí a železniční tratí je navržena kompaktní městská 
zástavba s polyfunkčním využitím. Za severní hranou zástavby je navržena městská 
nábřežní promenáda, zčásti překrývající železniční trať. Promenáda je propojena 
vertikálami „obytných věží“ (v obou úrovních využitých pro servisní funkce k území) s 
rekreační plochou zeleně podél břehu řeky, lávkami a mosty s protilehlou městskou částí a
skýtá atraktivní výhledy do údolí řeky a na městskou část Rybáře s dominantou kostela sv.
Urbana (a Povýšení sv. Kříže). 

Tuhnice – západní část
V západní části území, kde stávala původní vesnice Tuhnice, zbylo po náletu v r. 1945 jen 
pár budov a pobořená kaple, dnes čitelná jen skupinou stromů (navrženy k zachování) 
v trojúhelníku mezi Šumavskou a Západní ulicí. Silnou stránkou území je bezprostřední 
sousedství výrazného krajinné plochy meandru, blízkost sportovního komplexu, pěší 
dostupnost rekreačního areálu Rolava a lázeňských lesů. 

Poloha a rozsah území předurčuje k autonomnímu prostorovému uspořádání obytné čtvrti 
(zahrnující domov důchodců, kampus vysoké školy) s přirozeným vlastním jádrem a 
polyfunkčním komunitním centrem centrem s nadlokálním významem. Podél východního 
okraje prochází regionální železniční trať. Je uvažováno s možností zřízení vlakové 
zastávky před Tuhnickou lávkou. Dopravní napojení s centrem předpokládá přeložku s 
podjezdem pod tratí. Stávajícím novým mostem přes Ohři je území propojeno s městskými
částmi na levém břehu Ohře a se silničním průtahem I/6. 
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Rybáře
Zástavba levého břehu má zcela odlišný charakter. Městská část Rybáře je téměř 
autonomní celek s vlastní městskou strukturou, rozvinutou po dostavbě železnice (1869) 
podél hlavní městské třídy ve stopě středověké cesty, která ústila na dřevěný most v místě
dnešního mostu Chebského. Železnice s nádražím posílila vazbu mezi protilehlými města 
Karlovy Vary a Rybáře. Koncem 20. století byl vybudován silniční průtah I/6, který odlehčil 
průjezdné dopravě městem, vytvořil však obtížně překonatelnou bariéru. 
Rybáře jsou významná lidnatá městská část s potenciálem rozvoje. Vazby, přerušené 
průtahem I/6, je třeba s odkazem na původní prvky co nejšetrněji obnovit a doplnit.

Ve středu území je navržen nový most přes Ohři, napojený na silniční průtah. Jsou 
navrženy dvě nové pěší a cyklistické lávky, propojující existující a nově navržené městské 
prostory na obou březích. Východní část území (a nádraží) jsou visutou lanovkou a pěší 
lávkou nově propojeny s Terminálem ve správním centru.
Navrženou přestavbou mimoúrovňové křižovatky u ústí Chebského mostu a přemístěním 
čerpací stanice bude uvolněn významný prostor v exponované části města pro vhodnější 
využití, k rozšíření veřejné vybavenosti o přístav a nový akvapark, které jsou přímo 
spojeny s městským centrem novou lávkou. 
Pohledově exponovaný svah pod železničním nádražím je navržen k transformaci na 
botanickou zahradu jako dalšího „vstupu“ do města.
Je navržena rekultivace jižního svahu a spojení školních zahrad. V ose nového mostu pod 
Pivovarem je navržen nový městský park. Pivovar nad městem je navržen k transformaci 
na centrum alternativní kultury.

Podél silničního průtahu je navržena zástavba kancelářských budov částečně doplněná 
obytnými domy pod jižním svahem. Je podpořena pohledová osa na Sv. Urbana. 
Zástavba na jedné straně využívá dobré dopravní dostupnosti, na druhé vytváří sponu 
mezi severní částí města a nově rozšířeným městským centrem. Blízkost nové univerzity 
podporuje umístění vědecko-technologického inkubátoru.

Realizace je předpokládána v postupných etapách:
1. Přemostění Ohře v prodloužení Charkovské ulice, propojení s průtahem I/6 
2. Přeložka východní části Západní ulice, přeměna nám. Republiky
3.  Výstavba  terminálu  ve  Varšavské  ulici,  přemístění  Dolního  nádraží  a  autobusové
stanice linkových autobusů, lanovka na Horní nádraží
4. Zástavba uvolněného prostoru mezi prostoru mezi Západní ulicí a železnicí

Z důsledné diverzifikace území  vyplývá možnost postupných dílčích zásahů  dle  růstu a
potřeb města .
 
Výhledově, po vybudování obchvatu R6 mimo území města, by se silniční průtah I/6 zbavil
tranzitní dopravy a stal by městskou komunikací s výrazně nižší dopravní zátěží. Pak lze 
uvažovat s modifikací silnice na městskou komunikaci s upraveným profilem. 
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Dopravní řešení

Základní principy návrhu
Vytvoření jednoho moderního terminálu veřejné dopravy.
Větší využití existujícího průtahu silnice I/6 pro dopravu do/z řešeného území.
Rovnoměrné zatížení komunikací
Výrazné zlepšení prostupnosti území pro chodce.
Páteřní cyklotrasa podél řeky Ohře s návazností do všech směrů.

Individuální automobilová doprava
Stávající silniční průtah na levém břehu Ohře zůstane i po vybudování obchvatu silnice R6
nejvýznamnější pozemní komunikací ve vnitřní části města. Cílem návrhu je jeho větší 
využití pro dopravu směřující do a z přilehlého území na obou březích řeky Ohře, aby 
došlo k odlehčení souběžně vedených místních komunikací, především přetížené trasy 
Západní – Horova na pravém břehu Ohře.
Je proto navržen nový most přes Ohři s napojením na průtah I/6 uprostřed řešeného 
území.
Současně jsou navrženy úpravy trasy Západní – Horova:

-Přeložka Západní ulice s mimoúrovňovým křížením železniční trati (podjezd) s návrhovou 
rychlostí pouze 40 km/h.
- Přeložka Západní ulice mezi ulicí Dr. Janatky a Chebským mostem s návrhovou rychlostí
pouze 30 km/h.
- Napojení území jižně od Západní ulice nově ulicí Bělehradskou přímo do křižovatky 
s Chebským mostem.
- Ponechání celé trasy Západní – Horova pouze v dvoupruhovém uspořádání, ale 
s dostatečně dlouhými odbočovacími pruhy před křižovatkami.
- Zvýšení kapacity okružní křižovatky na mostu 1. máje přestavbou na
spirálovitou s čtyřpruhovým průjezdem ve směru Horova – Bezručova.

Je navržena přestavba MÚK silnice I/6 se Sokolovskou ulicí na prostorově méně náročnou
kosodélnou křižovatku s modifikovanou okružní křižovatkou v trase Sokolovská – Chebský
most.

Generovaná doprava
Pro zástavbu území je důležité vnímat „únosnou zátěž území“, zejména jako únosnost 
vůči nové dopravě generované navrhovanou zástavbou.
V tabulce je uveden odhad intenzity dopravy osobními vozidly, které bude nově 
navrhovaná zástavba generovat podle jednotlivých funkcí.

využití Vozidel za den (z území)
M městská smíšená zástavba 6 840
B bydlení 360
A administrativa 2 150
U ubytování 2 250
K kultura 40
Š školství 1 200
V veřejná vybavenost 360
R rekreace 100
Ʃ CELKEM 12 840

7



Celkový objem dopravy bude díky svému rozložení podél řešeného území a novému 
mostu distribuován na komunikační síť tak, že lze předpokládat, že jej navržená 
komunikační síť převezme. Nárůst dopravy bude směrován zejména na kapacitní silniční 
průtah I/6.

Doprava v klidu
Parkování a odstavování vozidel je řešeno v rámci jednotlivých stavebních záměrů, 
převážně halovými garážemi integrovanými do navržených budov.
Stávající parkoviště mezi Varšavskou a Horovou ulicí je navrženo umístit do podzemního 
podlaží pod novým terminálem veřejné dopravy.
Další záchytná parkoviště jsou navržena u nového Kongresového sálu, Horního nádraží a 
u University. Parkoviště pro autobusy je navrženo u Ostrovního mostu v návaznosti na 
terminál. V dochozí vzdálenosti jsou navrženy půjčovny elektromobilů a elektrokol.

Místní komunikace s přiléhající zástavbou (Západní, Dolní Kamenná, jižní strana 
Varšavské) jsou důsledně navrženy s parkovacím pruhem.

Veřejná doprava
Základním cílem návrhu je vytvoření moderního přestupního uzlu veřejné dopravy 
v blízkosti významných zdrojů a cílů cest a současně v blízkosti přirozeného místa křížení 
nejvýznamnějších přepravních tras.
Umístění přestupního uzlu je proto navrženo v prostoru současné přestupní stanice MHD 
a sousedního parkoviště ve Varšavské ulici, v přímé návaznosti na pěší zónu směřující do 
lázeňské části města.
- Alternativně zvažovaná přeložka železniční trati Chomutov – Cheb do prostoru dolního 
nádraží nebyla vyhodnocena jako za reálná a ekonomicky zdůvodnitelná. Pro zajištění 
snadného přestupu mezi terminálem veřejné dopravy a horním nádražím je navržena 
visutá lanová dráha.
- Pro přestup na železniční trať Mariánské Lázně – Karlovy Vary (– Nejdek) je navrženo 
zřízení zastávky v prostoru mezi Horovou ulicí a Ohří s přístupem po lávce přes Horovu 
ulici a trať.
- Linky MHD jsou soustředěny k jednomu širokému ostrovnímu nástupišti v prostoru před 
tržnicí.
- Pro linkovou autobusovou dopravu je navrženo využít prostor stávajícího parkoviště.

Pro obsluhu území na levém břehu Ohře jsou navrženy zastávky v Dolní Kamenné 
s předpokladem vedení linky MHD z křižovatky Západní – Charkovská přes nový most a 
Dolní Kamennou na Rozcestí u Koníčka.
Další autobusové zastávky v řešeném území zůstávají přibližně ve stávající poloze pouze 
s dílčími úpravami s ohledem na návrh zástavby a změny komunikační sítě.

Pěší a cyklistická doprava
Základním cílem návrhu je zajištění prostupnosti území pro chodce a cyklisty ve všech 
směrech, zejména napříč přes liniové překážky.
Proto jsou navrženy nové lávky přes řeku Ohři, a také přes železniční trať a průtah silnice 
I/6. Překonání ostatních komunikací je navrženo úrovňově (s výjimkou jedné lávky přes 
Horovu ulici), pomocí stavebně upravených přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Páteří pěších a cyklistických tras v řešeném území jsou stezky na obou březích řeky Ohře,
kde je navrženo souběžné, ale oddělené vedení stezky pro chodce a stezky pro cyklisty. 
Na ně navazují na obou březích trasy do všech směrů.
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