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1 ÚČEL STUDIE  

Urbanistická studie rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody je vypracována 

jako první stupeň projektové dokumentace, na který bude navazovat dokumentace pro územní 

rozhodnutí, nebo stavební povolení rekonstrukce komunikací. Cílem urbanistické studie je tedy 

vytvořit podklad, který stabilizuje princip řešení rekonstrukce uličního prostoru a bude v dalších 

stupních podrobněji rozpracován.  

2 PŘEHLED PODKLAD Ů PRO VYPRACOVÁNÍ STUDIE 

Pro urbanistickou studii jsou použity následující podklady: 

• Geodetické zaměření skutečného stavu 

• Vyjádření správců inženýrských sítí  

• Projektová dokumentace na „Bytový dům, Moravská ul. č.p. 24, Karlovy Vary – 

zpracovatel ing. Karel Drahokoupil, projektová kancelář (9/2011). Doplněno vyjádřením 

oddělení architektury a urbanismu. 

• Projektová dokumentace na „Bytový dům Moravská“- zpracovatel Al – DESIGN s.r.o. 

(4/2012). Doplněno zápisem z Komise architektury a památkové péče.  

• Investiční záměr  

• Fotodokumentace 

3 ÚDAJE O SOULADU ZÁM ĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ 

Navržená rekonstrukce je navržena v plochách stávajících komunikací mezi bytovými domy či 

parkovými plochami. Výjimkou je krátký úsek ulice Hynaisova, kde z důvodu rozšíření komunikace 

je navržen zásah do stávající zelené plochy. 

V platném územním plánu města Karlovy Vary, včetně zapracovaných změn (stav k 31. 12. 

2011) není komunikace vyznačena samostatnou funkční plochou, ale je součástí funkčních ploch 

území. Ulice Hynaisova je součástí „dopravní plochy“, která zahrnuje i Resslovy sady. Dále je ulice 

Moravská součástí funkční plochy „území bydlení městského typu“, a to v délce cca 108 m. 

V prostoru pod školou přechází do funkční plochy „smíšené území městské“, ve kterém je vedena 

až do prostoru nad Kostel svaté Máří Magdaleny. Od kostela až na konec řešeného úseku na 

Divadelní náměstí je řešená komunikace součástí funkční plochy „území lázeňství“. 

V konceptu územního plánu, který je v současném stavu projednáván (12. 2012), není opět 

řešená komunikace řešena jako veřejné prostranství, nebo dopravní infrastruktura, ale je součástí 

funkčních ploch v území. Ulice Hynaisova je součástí funkční plochy „bydlení – v bytových 

domech“. Ulice Moravská v prostoru pod školou přechází do funkční plochy „plochy smíšené 

obytné - lázeňské“, v které je vedena až do prostoru nad kostelem. Od západního okraje kostela 

až na konec úseku je ulice Moravská součástí funkční plochy „plochy specifické – lázeňské“.  
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Porovnáním platného územního plánu a projednávaného konceptu územního plánu je možno 

konstatovat, že v obou územně plánovacích dokumentacích jsou rekonstruované komunikace 

zakresleny obdobným způsobem. 

4 LOKALITA A ROZSAH STAVENIŠT Ě 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, zasahují rekonstruované komunikace do funkční 

plochy lázeňského území a staveniště se celé nachází ve vnitřní lázeňské oblasti. Hranice tohoto 

území je vedena ulicí Na Vyhlídce, na kterou přímo navazuje ulice Hynaisova. Rekonstruované 

komunikace se rovněž nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, a to I. stupně I. A a 

I. stupně I.B. Hranice mezi těmito pásmy se nachází u křižovatky Moravská x Libušina.  

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude omezena pouze na stávající uliční prostor (veřejně 

přístupné komunikace), je zásah do soukromých pozemků minimální. Rekonstrukce ulic Hynaisova 

a Moravská začíná v prostoru křižovatky s ulicí Na Vyhlídce, kde rekonstrukce začne na hraně 

křižovatky. Jelikož plánovaná rekonstrukce ulice Hynaisova je uvažována s povrchem z kamenné 

dlažby a ulice Na Vyhlídce má živičný povrch, dojde zde k jasnému vymezení obou komunikací – 

což je i zároveň hranice zóny s omezeným vjezdem vozidel. Součástí rekonstrukce je celý uliční 

prostor ulice Hynaisova, a to i se zásahem do Resslových sadů. Důvodem zásahu je rozšíření 

stávajícího šířkově nevyhovujícího chodníku a vozovky pro zajištění obousměrného provozu. 

Zásahy do ulic Raisova a Petřín jsou minimální. 

Rekonstrukce ulice Moravská je navržena v celé její délce, tj. od ulice Hynaisova až do místa 

napojení na Divadelní náměstí, kde je rekonstrukce ukončena cca v místě stávající závory. 

Součástí rekonstrukce jsou i schodiště do ulic Libušina a Petřín, která jsou situována v horní části 

ulice Moravská. Zásahy do ulic Libušina a Kolmá jsou minimální – pouze v rámci křižovatky. 

Součástí úprav je i prostor před Kostelem svaté Máří Magdaleny (severozápadní strana kostela), 

který bude určen převážně pro pěší. 

Součástí rekonstrukce komunikace bude i osazení nových uličních vpustí, které je nutno 

navrhnout nové ze dvou důvodů. Prvním důvodem je změna polohy úžlabí komunikace pro odvod 

dešťové vody, které bude situováno do vodícího proužku vozovky. Druhým důvodem je stávající 

nestandardní stav, neboť stávající vpusti nejsou uliční vpusti, ale kontrolní šachty kanalizace. Tyto 

šachty nebudou polohově měněny pro svojí poměrně značnou hloubku, ale bude vyměněn jejich 

kryt za plný.  

5 STÁVAJÍCÍ STAV 

5.1 STAVEBNÍ USPOŘÁDÁNÍ   

Ve stávajícím stavu je do řešených ulic omezen vjezd vozidel, neboť obě ulice jsou součástí 

lázeňského území – zóna s omezeným přístupem. Vjezd do této zóny je povolen pouze vozidlům 

s povolením a zaplacením poplatku na městské policii. V zóně je zákaz stání mimo vyhrazená 
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parkoviště. Toto ustanovení není často respektováno, což se projevuje i na řešených 

komunikacích.  

Ulice Hynaisova je z hlediska organizace dopravy obousměrná komunikace, která má zejména 

u křižovatky s ulicí Petřín nevyhovující šířkové poměry. Šířka vozovky je zde 5,0 m. Součástí 

uličního prostoru v ulici Hynaisova je i jednostranný chodník u zástavby, jehož šířka je 1,2 m 

v nejužším místě. Tento nevyhovující stav bude napraven novým návrhem šířkového uspořádání. 

Obrázek 1 – napojení ulice Hynaisova na ulici Na Vyhlídce 

 

Obrázek 2 – ulice Hynaisova – úsek s nevyhovující šířkou chodníku a vozovky 

 

Jednosměrný úsek ulice Moravská začíná až za napojením vjezdu na soukromé parkoviště 

Hotelu Jean de Carro. Jednosměrný úsek ulice Moravská je ukončen v křižovatce s ulicí Libušina. 

V jednosměrném úseku parkují vozidla šikmo ke směru jízdy. Úsek pod školou je vyhrazen pro 
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rezidenty svislým dopravním značením. V celém jednosměrném úseku nejsou chodníky, provoz 

chodců je po vozovce.  

Obrázek 3 – ulice Moravská – horní část. Šikmé parkování vozidel 

 

Součástí rekonstrukce ulice Moravská je i schodiště do ulice Libušina. Stav schodiště vykazuje 

poškození, je nutná rekonstrukce schodišťových stupňů a schodišťových podest. Opěrná zeď je 

bez viditelných závad a není tedy předmětem rekonstrukce. Dalším rekonstruovaným schodištěm 

je schodiště do ulice Petřín. Toto schodiště je v obdobném stavebně technickém stavu jako 

předchozí schodiště. Na rozdíl od schodiště do ulice Libušina bude nutné u tohoto schodiště 

opravit i schodišťovou zeď, která vykazuje známky poškození. 

Obrázek 4 – schodiště do ulice Libušina 
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Obrázek 5 – schodiště do ulice Petřín 

 

Ulice Moravská je v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Libušina a Kolmá obousměrná. 

Parkování vozidel je řešeno částečně po obou stranách komunikace poměrně neorganizovaně. 

Jenom část parkovacích míst je vyznačena svislým dopravním značením. Rekonstrukce vozovky 

bude částečně zasahovat i do obousměrné ulice Libušina – konec stávající dlažby. Rekonstrukce 

směrem do ulice Kolmá bude ukončena v prostoru mezi kostelem a hotelem – začátek již 

rekonstruovaného úseku. 

Obrázek 6 – obousměrný úsek ulice Moravská se šikmým parkováním 

 

Objezd okolo kostela a vjezd na Divadelní náměstí není z ulice Moravská povolen ani pro 

vozidla s povolením vjezdu do lázeňského území. V místě mezi kostelem a restaurací U Křižovníků 

je stávající ocelová závora, která se používá pouze v případě průjezdu vozidel IZS. Závěrečný 

úsek ulice Moravská mezi kostelem a Divadelním náměstím je obousměrný, přestože šířkové 
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uspořádání tomu neodpovídá. Vjezd do tohoto úseku z Divadelního náměstí je rovněž omezen 

závorou, ke které na rozdíl od první závory u kostela vlastní povolenky majitelé nemovitostí a 

provozoven. Vjezd vozidel je do tohoto úseku tedy částečně povolen, vozidla se obrací v prostoru 

před kostelem.  

Obrázek 7 – prostor mezi zástavbou a Kostelem svaté Máří Magdaleny, včetně závory 

omezující průjezd 

 

Obrázek 8 – konec rekonstruovaného úseku ulice Moravská směrem k Divadelnímu náměstí 

 

V celém rekonstruovaném úseku ulice Moravská, kde se v současném stavu parkuje, jsou 

nevyhovující sklonové poměry. Podélný sklon komunikace dosahuje až 14%. Pokud budeme 

vycházet z ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy, je v článku 5.1.3. uveden následující 

text: 
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„Příčný sklon parkovacích stání nemá překročit 5%. Podélný sklon parkovacích stání nemá 

překročit 3%. Pokud je parkovací pás navržen podél jízdního pásu, může být příčný sklon 

parkovacích stání v závislosti na podélném sklonu komunikace až 9%, u parkovacích pruhů nesmí 

podílný sklon parkovacích stání překročit 6%“. 

Z tohoto ustanovení normy tedy vyplývá, že umístění parkovacích stání v ulici Moravská je 

poměrně problematické.  

5.2 ARCHITEKTURA 

Řešené území bylo shodou okolností od středověku hlavní přístupovou cestou do královského 

městečka Karlsbad od Prahy. Tak, jako v podobných městech, položených v hlubokých údolích, 

byl i středověký půdorys Karlových Var modelován dramatickým terénním reliéfem a polohou 

komunikací. Cesta, sbíhající do centra od Olšových Vrat a končící u gotického opevněného kostela 

sv. Máří Magdalény z 2. poloviny 14. století, byla proto pro utváření centra města velmi důležitá. 

Kolem oválného opevnění s kostelem a hřbitovem se rozšířila a svažovala až k říčce Teplé, na 

protějším břehu pak vzniknul zcela analogický prostor městského tržiště. I po ničivých 

katastrofách, jako bylo několik požárů nebo třicetiletá válka, byla tato původní půdorysná stopa 

obnovována. V letech 1732-36, v období neobyčejného poválečného rozmachu, zde byl postaven 

monumentální vrcholně barokní kostel s centrální hlavní lodí na půdorysu hloubkového oválu dle 

jednoho z návrhů architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hřbitov byl přenesen k nedalekému 

kostelu sv. Ondřeje, v roce 1803 byla odstraněna i oválná hřbitovní zeď.  
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Obrázek 9 - Veduta města od Matthäuse Meriana, před r. 1650; gotický kostel sv. Máří 

Magdalény uvnitř oválného opevnění, za ním stoupá dnešní ulice Moravská, v dolní části již zcela 

obestavěná 
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Obrázek 10 - Mapa stabilního katastru z roku 1842, zdroj K. Kuča, Města a městečka 

 

V letech 1793 – 1844 je na východním okraji města vybudována nová císařská silnice, která se 

stává jedním z prvních silničních obchvatů v Čechách. Dnešní ulice Hynaisova a Moravská se tak 

stávají běžnými, byť značně svažitými městskými komunikacemi. Při srovnání mapy stabilního 

katastru z roku 1842 a III. vojenského Františko – josefského mapování (1877 – 1880) je zřejmé, 

že ve druhé polovině 19. století v období dalšího významného stavebního rozmachu dochází také 

k postupné zástavbě nejvyšších partií řešeného území v oblasti Petřína.  
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Obrázek 11 - III. vojenské mapování, zdroj: oldmaps.geolab.cz 

 

V tomto období je též mnoho starších domů v původním uličním půdorysu nahrazováno 

historizujícími nebo secesními novostavbami, často o několik podlaží vyššími. V závěrečných 

letech 19. století pak došlo k úpravě terasy před průčelím kostela do dnešní podoby. 

K poslední významné, žel dosti tragické změně v bezprostředním okolí kostela sv. Máří 

Magdalény, dnes nemovité národní kulturní památky, došlo v 60. - 80. letech 20. století, kdy bylo 

asanováno celkem patnáct historických domů z různých období na náměstí Svobody a ve Vřídelní 

a Kolmé ulici pro plánované lázeňské sanatorium Fontána, k jehož realizaci však již naštěstí 

nedošlo. 

Dnešní podoba veřejného prostoru v podstatě odpovídá výše popsanému historickému stavu, 

byť také současná výstavba přispěla a v několika prolukách ještě přispěje k architektonickému 

formování uliční zástavby. Vzhledem ke značné svažitosti terénu dosud zůstaly zachovány některé 

ozeleněné svahy za kamennými opěrnými zdmi, místy dosti vysokými, a jejich střídání s bloky 

městských domů a s řadou strmých schodišť vedoucích do okolních, výše položených ulic, se stalo 

charakteristickým rysem tohoto území. Postupné zastavování ozeleněných zahrad by proto bylo 

rozhodně nežádoucí. Převážná část zástavby slouží nájemnímu či vlastnickému bydlení, místy v 

parteru doplněnému komerčními aktivitami, vše s významnými nároky na odstavování osobních 

vozidel v uličním prostoru. V oblasti blíže lázeňského centra kolem kostela sv. Máří Magdalény 
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jsou častěji zastoupeny objekty hotelového charakteru, vesměs také bez vlastních garážových 

kapacit. Suterénní garážová stání mají být součástí objektů, jejichž výstavba se připravuje, 

případně již probíhá. S ohledem na dopravní omezení, kterým řešené území podléhá, spočívá 

veškerý dopravní provoz prakticky výhradně na obsluze vlastní lokality bez možnosti průjezdu 

dalších vozidel. Při takto nízké dopravní zátěži lze i nadále za nejvhodnější a bezpečné označit 

výškově nediferencované řešení uličního prostoru. 

Povrch ulice tvořila dlouho velkoformátová obdélníková čedičová dlažba v řádkové vazbě v šíři 

vozovky, na kterou na okrajích ve stejné výškové úrovni navazovala dlažba žulová menšího 

formátu ve vazbě vějířové („kroužek“). Toto uspořádání zůstalo zachováno v horních dvou 

třetinách Moravské ulice, v některých částech má již dlažba dosti špatnou kvalitu. Tmavý odstín a 

velký obdélníkový formát čedičové dlažby nicméně dodává ulici svébytný, téměř rustikální 

charakter. Spodní třetina v okolí kostela a také ulice Hynaisova byly následně opatřeny živičným 

povrchem, který se vyznačuje značnou nerovností a byl opakovaně maloplošně opravován. V okolí 

hotelových objektů byla nedávno realizována nová dlažba chodníků z žulové mozaiky. V ulici 

Hynaisova je odlišné, výškově diferencované uspořádání s živičným zvýšeným jednostranným 

chodníkem částečně s žulovou obrubou, kolmá navazující ulice Raisova má novou betonovou 

dlažbu na chodníku i vozovce. U několika objektů je s ohledem na sklon vozovky komplikované 

výškové řešení vjezdů do garáží a navazujících vstupů do domů s odlišnou niveletou. 

Některé opěrné a zárubní zdi a také některá schodiště potřebují větší či menší stavební zásahy, 

jako pročištění a sanaci spar, odvodnění rubové strany zdi, úpravy koruny zdi, přeložení schodů, 

apod. 

5.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V rámci zajištění podkladů jsme provedli obeslání jednotlivých správců inženýrských sítí. 

V řešeném území mají své zájmy tito provozovatelé: 

• Vodárna a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary  

• Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary ¨ 

• RWE Distribuce a.s. 

• Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

• Telefónica Czech republic, a.s. 

• ČEZ Distribuce, a.s. 

• ČEZ ICT Services, a.s. 

Ostatní oslovení správci sítí buď neodpověděli, nebo v řešeném území nemají svá vedení. 

Dále jsme získali poklady o veřejném osvětlení. Některé osvětlovací body jsou umístěny na 

přilehlých objektech, některé jsou na samostatných sloupech. Veřejné osvětlení bude rovněž 

předmětem rekonstrukce komunikace.  
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Z došlých vyjádření máme informaci, že Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. budou 

provádět rozsáhlejší opravy na zařízení vodovodu a stavební úpravy na revizních šachtách 

kanalizace. Požadují tedy koordinaci s rekonstrukcí komunikace.  

Obdobný požadavek má společnost RWE – provozovatel plynovodní sítě. V řešené lokalitě 

provozují NTL a STL plynovody a přípojky. Vzhledem ke stáří a technickému stavu je potřeba před 

provedením rekonstrukce povrchu provést jejich výměnu. Projekční příprava bude zahájena a 

realizace je plánována na rok 2014 v období mimo topnou sezónu tj. červen – září. Projektová 

dokumentace bude s naším projektem koordinována a konzultována. 

6 NÁVRH ŘEŠENÍ 

6.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh předpokládá nahrazení všech dnešních zpevněných povrchů kamennou dlažbou, 

přičemž dlažba čedičová – i přes zmíněné nesporné klady v estetickém působení – nebyla v takto 

svažitém území shledána příliš vhodnou s ohledem na značnou kluzkost v zimním období nebo za 

deště. Aby zůstal zachován dojem určité rustikality, je navrženo obdobné řešení skladby vozovky, 

tedy velký formát v řádkové vazbě, dojde pouze ke změně materiálu z čediče na žulu. Mírně 

kontrastního barevného působení ploch dlažby bude dosaženo – s ohledem na stejný druh 

kamene – výběrem odlišných odstínů a formátů žulových kostek. Vozovka bude tmavě šedomodrá 

ve velkém formátu, plochy pro pěší provoz z míchané drobné mozaiky, odstavná stání z okrového 

odstínu velkého formátu. Barevné odlišení je zvoleno také z důvodu snadnější orientace řidičů. 

Mělo by být patrné, které plochy jsou určeny pro pohyb vozidel a pro jejich odstavování, neboť 

není jisté, že bude při převažujícím sklonu terénu povolen i jiný způsob vyznačení odstavných 

stání. 

Na plochách určených převážně k pěšímu provozu bude použita hrubá (pemrlovaná) povrchová 

úprava prvků dlažby vyhovující požadavku na součinitel smykového tření 0,6+tg α (kde  α je úhel 

sklonu plochy). V maximální možné míře bude využita dlažba získaná při odstraňování dnešních 

povrchů. 

Vozovka je tedy v návrhu dlážděna žulovou dlažbou 160 x 160 mm v tmavém šedomodrém 

odstínu v řádkové vazbě, v místech s obousměrným provozem je s ohledem na šíři dělena do dvou 

pruhů vymezených uprostřed dvěma podélnými řadami kostek obdobné velikosti. Na vnějším okraji 

vozovky je dlažba ve stejné úrovni lemována kamennými dlažebními deskami broušenými formátu 

500 x 250 mm v šedomodrém odstínu, kladenými po délce do řady. Plochy pro pěší provoz jsou 

dlážděny opět ve stejné úrovni z žulové mozaiky 50 x 50 mm, odstíny žlutá 50%, šedobílá 35% a 

šedomodrá 15%. Odstavná stání jsou vyznačena prostřednictvím žulové kostky 160 x 160 mm v 

tmavě okrovém odstínu a po okraji lemována jednou řadou dlažby 100 x 100 mm v šedomodrém 

odstínu.  
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Toto uspořádání dlažby je navrženo v převážné části řešeného území s výjimkou specifického 

prostoru v okolí nemovité národní kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény, dále nevelkého 

prostoru určeného ke krátkému odpočinku a konečně s výjimkou řešení ulice Hynaisovy. 

Návrh dlažby prostranství kolem kostela v původní variantě využíval jako historickou inspiraci 

skutečnost, že se zde od středověku při modelaci prostoru sakrální stavby uplatňoval oválný tvar – 

nejprve jako půdorys opevnění/hřbitovní zdi, zachovaný až do počátku 19. století, posléze jako 

ústřední kompoziční prvek centrální hlavní lodi vrcholně barokního kostela, v níž se z hvězdicové 

kupole paprskovitě do osmi stran rozbíhají radiální štukové pásy. Eliptický motiv s radiálními 

paprsky byl proto v návrhu původní varianty využit i pro členění dlažby prostranství před kostelem, 

přičemž plocha mezi jednotlivými paprsky byla vyplněna drobnou mozaikou ve stejném barevném 

odstínu jako dlažba liniových prvků elipsy a paprsků a výtvarného účinku bylo dosaženo 

působením odlišných formátů a jemným pootočením skladebné osnovy drobné dlažby mezi 

jednotlivými paprsky. Během konzultací došlo ke shodě, že by se v okolí kostela nemělo vůbec 

parkovat (což se dnes v hojné míře děje), z této skutečnosti však, bohužel, vyplynul i dodatečný 

požadavek vymezit v dlažbě na západním okraji terasy obratiště pro vozidla zásobování spodního 

úseku ulice Moravská. Požadavek byl následně zapracován, přičemž znemožňuje sezónní 

umístění zahrádky restaurace na okraji terasy. 

Obrázek 12 - Půdorys kostela sv. Máří Magdalény, zdroj: spaarch.cz 

 

Vzhledem k tomu, že se při konzultacích navrženého řešení motiv elipsy setkal s rozpačitým 

přijetím, bylo prostranství v okolí kostela zpracováno ve výsledné variantě, v níž je mozaiková 

drobná dlažba, orientovaná dle podélné osy kostela, pouze doplněna pravidelným rastrem čtverců 

z kostek stejného materiálu, jen většího formátu. Dojde tak k malé úpravě převažujícího 

jednoduchého mozaikového vzoru dláždění pochozích ploch, která jej, dle našeho názoru, v 

sousedství významné památky nenápadně kultivuje.  

V podzemí kostela se nacházejí rozsáhlé krypty, po jeho obvodu je vedena barokní štola, která 

je odvětrána do prostoru Kostelního náměstí za závěrem kostela. V nedávné době byl nevelký 
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nadzemní objekt poškozen při parkování vozidla a byl nahrazen provizorním objektem z 

betonových tvárnic. Návrh předpokládá stavební úpravu objektu a jeho kultivaci. 

Charakter řešeného území chodce příliš nemotivuje k pohodlnému spočinutí na lavičce, ostatně 

se dnes v celém řešeném území nenachází ani jediná. I v partiích, obklopených zelenými 

prolukami, působí uliční prostor díky vysokým opěrným zdem a všudypřítomným zaparkovaným 

vozidlům dosti stísněně a stroze. Svažité území však méně zdatné chodce, zejména z řad seniorů, 

brzy unaví, takže situování sezení jako azylu před dalším namáhavým úsekem dává smysl. 

Předkládané řešení takový prostor navrhuje do míst, kde je pevné sevření kamennými zdmi krátce 

uvolněno nikou, kterou zde ústí dlouhé diagonálně situované schodiště směřující severozápadně 

do ulice Petřín. K protější zdi návrh situuje dvě atypické lavičky, které od vozovky odděluje nově 

navržený strom a před odstavovanými vozidly je chrání dva kamenné zahrazovací sloupky. 

Způsob vydláždění pochozích ploch se v bezprostředním okolí mění.  

V Hynaisově ulici je zachována výšková diferenciace provozu motorových vozidel a chodců. 

Mozaikovou žulovou dlažbu chodníku odděluje od větší dlažby vozovky zvýšená žulová obruba. 

Toto řešení logicky navazuje na obdobně, byť v betonové dlažbě řešené ulice Raisova a Petřín. 

Jsou navrženy tyto prvky mobiliáře: 

• dva hydraulické výsuvné sloupky Pilomat 127/P 600A v povrchové úpravě antracit 

• 4 kamenné zahrazovací sloupky, atyp 

• 4 litinové čtvercové stromové mříže Femat kat. č. 6220 

• 2 žulové zvýšené kruhové obruby – ochrana kmene stromu před parkujícími automobily 

• 1 ks informační skříň oboustranná osvětlená, mmcite IF530s  

• 4 lavičky atyp 

Staré typy svítidel veřejného osvětlení budou nahrazeny typem, který je osazen v okolí kostela 

sv. Máří Magdalény, včetně případů, kdy se jedná pouze o starý typ výložníku na fasádě domu.  

Dva stromy (jírovce), které stojí vedle sochy sv. Jana Nepomuckého severozápadně od bočního 

schodiště kostela, jsou navrženy k odstranění, neboť zasahují do fasády kostela a musí být z 

tohoto důvodu poměrně drasticky jednostranně ořezávány. Také kořenový systém může být v 

kolizi s obvodovým zdivem kostela. Jsou navrženy nové dva vzrostlé stromy zasazené ve 

vzdálenější poloze, budou opatřeny litinovou stromovou mříží. Poškozená žulová obruba lemující 

podstavec sochy, bude po odstranění živice opravena, socha bude nasvícena svítidly osazenými v 

dlažbě. 

V Hynaisově ulici je navrženo rozebrání a posunutí zárubní kamenné zdi do polohy, umožňující 

rozšíření chodníku a komunikace. Nová opěrná kamenná zeď se zábradlím je navržena jako 

náhrada za odstranění betonového terasového opěrného systému s drobnou zelení. Před touto zdí 

bude vytvořen nový trávník s keřovým patrem. 
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6.2 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

V rámci rekonstrukce komunikací je zachována stávající organizace provozu, neboť nebyl 

zaznamenán požadavek na změnu a zároveň je nutné respektovat v ulici Moravská stávající 

šířkové uspořádání uličního prostoru, včetně zachování parkovacích míst.  

Ulice Hynaisova bude tedy dále obousměrná, zúžený profil u křižovatky s ulicí Petřín je 

odstraněn rozšířením vozovky směrem do Resslových sadů. Nově navrhovaná šířka vozovky je 

v celém úseku 5,5 m. Rovněž je navrženo rozšíření jednostranného chodníku, který má 

v současném stavu nevyhovující šířku (cca 1,2 m). Nově je navržena šířka chodníku 1,5 m. 

Stávající zídka, která ohraničuje vozovku, bude odstraněna a nahrazena novou zídkou 

z obdobného materiálu jako je stávající. Rozšíření uličního prostoru je navrženo s ohledem na 

vzrostlou zeleň – není zasažena.  

Ulice Moravská bude dále jednosměrná v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Petřín (resp. vjezd 

na soukromé parkoviště) ↔ Libušina. V navazujícím úseku tj. Libušina ↔ Kolmá bude nadále 

obousměrná. Poslední úsek ulice Moravská (Kolmá ↔ Divadelní náměstí) bude nadále řešen 

s omezeným vjezdem. Průjezd okolo kostela na Divadelní náměstí bude opět umožněn pouze pro 

vozidla IZS. Příjezd ulicí Moravská pod kostel bude jako ve stávajícím stavu možný pouze 

z Divadelního náměstí. Vozovka je navržena jednopruhová obousměrná, v prostoru před kostelem 

je navrženo obratiště. Jeho poloha je navržena variantně a rozměrové vyhovuje otočení dodávky – 

zásobování hotelů a restaurací. Stávající závory jsou navrženy na odstranění a budou nahrazeny 

kamennými sloupky. Prostřední sloupek bude navržen zajížděcí do země. Toto řešení je do města 

vhodnější, než stávající závory, které jsou překážkou i pro pěší dopravu. V ulici Moravská není 

ve stávajícím stavu chodník. Tato koncepce je držena dále i v návrhu uličního prostoru. Chodci 

budou vedeni v jedné úrovni s vozidly. Oddělení pěších a vozidel bude pouze materiálové a 

optické – kamenné desky hladké, které budou tvořit pomyslný vodící proužek pro vozidla. Toto 

bezbariérové řešení je umožněno tím, že se pohybujeme v lázeňské zóně, do které je vjezd 

vozidel omezen. Pro chodce je vytvořen souvislý pás, který je veden po pravé straně ve směru 

jízdy Na Vyhlídce → Divadelní náměstí. Stávající chodník, který je v úseku mezi kostelem a 

Divadelním náměstím bude zrušen a chodci budou vedeni v jedné úrovni s vozovkou – navazuje 

na předchozí úsek.   

Jak vyplynulo i z projednání studie, je velkým problémem parkování vozidel v této ulici. Pokud si 

odmyslíme problémy s podélným sklonem vozovky, zůstává druhým problémem kapacita 

komunikace. Tento problém se projevuje zejména ve spodní části komunikace u kostela, kde jsou 

již situovány hotely, a kapacita parkování nestačí. V návrhu uspořádání uličního prostoru jsou 

navržena parkovací místa tam, kde je to možné a účelné. Při návrhu rozmístěna parkovacích míst 

jsou zohledněny vjezdy do jednotlivých objektů (podzemní garáže) a vstupy do objektů. Parkovací 

místa jsou dle dostupné šířky uličního prostoru navržena podélná, šikmá a kolmá. Pokud jsou již 

ve stávajícím stavu vyznačena vyhrazená stání, jsou tato parkovací místa ve studii respektována. 

Vzhledem k nestandardním sklonům komunikace bude zřejmě problém vyznačit vodorovným a 

svislým značením parkovací místa. Při zpracování dalšího stupně dokumentace bude zažádáno o 

„Souhlas s odchylným řešením od normy“. I přesto navrhujeme parkovací místa vyznačit skladbou 
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dlažby – bude nahrazovat vodorovné dopravní značení. Toto řešení považujeme za vhodné i 

v případě, že bude povoleno odchylné řešení od normy. Nástřik vodorovného dopravního značení 

na kamennou dlažbu nemá dlouhou trvanlivost a působilo by esteticky nevhodně. Příklad náhrady 

vodorovného značení dlažbou je zobrazen v následujícím obrázku. 

Obrázek 13 – příklad nahrazení vodorovného dopravního značení řádkem kamenné dlažby. 

 

6.3 DOTČENÉ POZEMKY 

Rekonstrukce komunikace nezasahuje do pozemků mimo stávající uliční prostor. I přesto 

nejsou všechny dotčené pozemky ve vlastnictví města Karlovy Vary. Seznam pozemků je 

následující: 

Katastrální území Karlovy Vary 663443 

č. parc. pozemek   
dle KN druh vlastník  

  využití   

202 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

91/1 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

91/2 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

1 
zastavěná plocha  

a nádvoří 

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou  
Platnéřská 191/4, 110 00 Praha - Staré Město 

2 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

48 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
CHARIZMA - Z s.r.o. 

Šípková 457/17, 360 07 Karlovy Vary – Doubí 



AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 

Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost 
 

Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody, Karlovy Vary   18 

č. parc. pozemek   
dle KN druh vlastník  

  využití   

87/6 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

332 

zeleň 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

93 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

96 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
LITPROM s.r.o.  

Nová louka284/5, 360 01 Karlovy Vary 

73 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

309/1 

zeleň 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

293/1 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

159 
zastavěná plocha  

a nádvoří 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

125/1 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

165 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

161/1 

Zeleň 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

280 

ostatní komunikace 
ostatní plocha 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

Pozn: podbarvené pozemky budou do dalšího stupně projektové dokumentace zařazeny pouze za předpokladu 

dosažení dohody mezi investorem stavby (město Karlovy Vary) a majitelem pozemku (odkup pozemku, smlouva o 

provedení díla na cizím pozemku). Pokud tato  

7 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ STUPNĚ PD 

V rámci dalších stupňů projektové dokumentace se bude vycházet ze situačního řešení 

urbanistické studie. Změna výškových poměrů na komunikaci je možná pouze tam, kde vozovka 

přímo nenavazuje na vchody a vjezdy do garáží.  

Bude zachováno stávající dopravní řešení, včetně omezení vjezdu do lázeňského území a 

výrazného omezení vjezdu do prostoru kostela. 
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Odvodnění komunikace bude zajištěno novými uličními vpustmi, které budou umístěny 

v jednom z vodících proužků vozovky. Ty budou tvořeny hladkou dlažbou. Uliční vpusti budou 

napojeny přípojkami do stávajících šachet dešťové kanalizace. Zřizování samostatných odboček 

ze stávající kanalizace by vzhledem k její hloubce bylo značně finančně a technicky náročné. 

Parkovací místa budou navržena dle studie, nutno dořešit otázku podélného sklonu, který 

převyšuje normové hodnoty. 

V ulici Hynaisova bude řešeno rozšíření vozovky a chodníku, což vyvolá novostavbu zárubní zdi 

a částečný zásah do zeleně. 

Zpevněné plochy budou navrženy z několika druhů dlažby tak, aby byla rozeznatelná jejich 

funkce (prostor pro pěší, vozidla, parkování).  

Nutná koordinace projektu se záměry rekonstrukce a novostaveb obytných domů. Rovněž je 

nutné koordinovat projektovou dokumentaci s požadavky správců inženýrských sítí, kteří 

předpokládají své sítě rekonstruovat. 

Nutná spolupráce s majiteli soukromých pozemků, které je nutné využít pro rekonstrukci. 

 

 

Ing. Marcela Němcová  

Ing. arch. Jan Buchar 

Ing. Ondřej Kyp 


