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1. ZADÁNÍ, VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Doprava je jedním z faktorů, který utváří město a zajišťuje jeho životaschopnost. V současnosti doprava patří 
mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví národního hospodářství. Zároveň je ale také jedním z největších zdrojů 
negativních vlivů na životní prostředí. Proto je nezbytné, v souladu s cíli dokumentu „Evropa 2020: Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, hledat řešení, která zmírní nežádoucí vlivy dopravy, 
ale zároveň nebudou mít negativní vliv na ekonomiku a mobilitu obyvatel. Na druhou stranu by měl být 
zachován princip svobodného přístupu k mobilitě bez obtěžování ostatních, což znamená nutnost únosného 
organizování mobility především prostřednictvím organizačních, územních, ale také ekonomických nástrojů. 

Doprava v klidu je nedílnou a důležitou součástí plánování dopravy s významnou prostorovou náročností, má 
nezastupitelnou roli při souhrnném řešení mobility. Doprava v klidu, jako služba nabídkového charakteru, 
vyžaduje komplexní celoměstskou organizovanost a systémové přístupy, včetně řízení a financování. 

V zahraničních odborných článcích lze dohledat názor, že kvalita dopravy v klidu je ukazatelem kvality 
dopravy jako celku.  

V obecné rovině, z pohledu plánování a koncepcí lze problematiku dopravy v klidu rozdělit do dvou základních 
oblastí: 

▪ strategie managementu (organizační a ekonomická úroveň) 
▪ technické koncepce (technická a provozní úroveň). 

Řešení dopravy v klidu je zaměřeno na pokrytí potřebných nároků na parkování a odstavování vozidel, v 
návrhu jsou sledovány tyto rozhodující cíle: 

▪ zajištění atraktivity území a dostupnosti území 
▪ udržení kvality života, kvality území a bydlení 
▪ snížení negativních vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“ svým zaměřením a obsahem lze považovat za 
územně plánovací podklad, kdy jedním z důležitých požadavků řešení je navržení závazných územních zásad 
dopravy v klidu a dopravních pravidel pro celé území města Karlovy Vary, se zvláštním zřetelem na dále 
uvedené lokality. 

1.1 CÍLE A POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 

Předmětem řešení dokumentu je stanovení střednědobé a dlouhodobé strategie a systému plánování a řízení 
dopravy v klidu. Jde o způsob jejího organizování a formu institucionalizace, financování, technického 
zabezpečení, zapojení soukromých aktivit a další aspekty. 

Cílem dokumentu je regulace/organizování dopravy, která má umožnit zájemcům o odstavování a parkování 
vozidel uspokojení jejich potřeb, avšak prioritně bez omezení parkování rezidentů – občanů, vlastníků 
nemovitostí a osob firem s místem nebo sídlem podnikání v dané lokalitě.  Při řešení dopravy v klidu je nutno 
respektovat požadavek na snížení dopravy v centru města a v lázeňském území, zejména definováním 
příslušných legislativně technických opatření, a to s ohledem na Statut lázeňského místa, neboť stávající 
systém povolování vjezdu do lázeňského území skrze místní poplatek postrádá jakýkoliv regulační prvek. 

V dílčích krocích je požadována konzultace zpracovávaného řešení dopravy v klidu s objednatelem a s jeho 
příslušnými útvary a projednání dokumentu s příslušným orgánem Policie České republiky.   

1.1.1 Všeobecné požadavky na řešení dokumentu 

▪ Předmětem řešení dokumentu je stanovení střednědobé a dlouhodobé strategie a systému 
plánování a řízení dopravy v klidu. Jde o způsob jejího organizování a formu institucionalizace, 
financování, technického zabezpečení, zapojení soukromých aktivit a další aspekty. 

▪ Prohloubení a upřesnění návrhů týkajících se řešení dopravy v klidu na území města KV, uvedených 
v Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy Karlovy Vary (UDIMO s.r.o., rozpracování k 
2019) 
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▪ Navržení konkrétních systémových opatření a postupu jejich realizace (akční plán) pro horizont k 
roku 2023 a k roku 2030 

▪ Navržení způsobu institucionalizace a managementu systému parkovaní v intravilánu města podle 
návrhu Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy Karlovy Vary – definování a způsob 
implementování konkrétních cílů s ohledem na provázanost, harmonogram, finanční, technická a 
provozní zajištění kontrolních opatření v rámci legislativy pro období do roku 2023 

▪ Navržený způsob řešení dopravy v klidu bude členěn a vymezen (v mapovém podkladu, případně 
jmenovitě po čtvrtích či ulicích) následovně v přímé vazbě na: 

o § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

o § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

o § 19 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

o § 25 odst. 6 písm. c bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

o Parkování na zpoplatněných parkovištích mimo místní komunikace 
o Parkovací objekty (parkovací domy) 
o Záchytná parkoviště. 

▪ Ke všem variantám řešení dle zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů bude zpracováno vzorové řešení místní úpravy provozu a to s odkazem na § 77 
zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve 
vazbě na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích  

▪ Zhodnocení ekonomiky systému ve vazbě na implementaci na postupná opatření pro koncepční 
celostní realizaci dopravy v klidu v období do roku 2023 a 2030 včetně bilance nákladů a výnosů  

▪ Navržení systému tarifního režimu zpoplatnění za parkování a kontroly jeho dodržovaní  
▪ Navržení způsobu koordinace opatření dopravy v klidu s optimalizačním řešením a rozvojem MHD  
▪ Navržení závazných územních zásad dopravy v klidu a dopravních pravidel pro celé území města, se 

zvláštním zřetelem na dále uvedené lokality.  
▪ Navržení řešení systému dopravy v klidu, inteligentního naváděcího systém parkování, P+G (rámec 

ITS, nízko emisní zóna centrum města) 
▪ Navržení způsobu zapojení soukromé nabídky do systému parkování. 
▪ Navržení opatření směřujících k rozvoji rezidentního zabezpečeného parkování ve všech obytných 

čtvrtích města a k legalizaci stavu parkování a odstavování vozidel dopravně organizačními 
opatřeními, případně výstavbou parkovacích objektů v místech stávajících parkovacích ploch 

▪ Navržení opatření k zajištění dlouhodobého parkovaní všech skupin obyvatel včetně zaměstnanců 
ve městě 

▪ Navržení systému pro krátkodobé parkovaní pro návštěvníky města ve vazbě na dostupnost 
turisticky atraktivního území v zóně UNESCO 

▪ Navržení střednědobé strategie a navržení opatření pro zvýšení komfortní nabídky parkovacích 
kapacit v konkrétních lokalitách mimo centrum města s vazbou na dopravní obsluhu MHD, lokality 
budou upřesňovány v průběhu zpracování. 

▪ Popis očekávaných problémů při zavádění navrhovaných opatření včetně možné prezentace a 
argumentace plánovaných změn obyvatelům města. 

1.1.2 Přehled jmenovitých konkrétních požadavků na řešení dokumentu 

BUDOVÁNÍ, ROZVOJ NABÍDKY ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ (SYSTÉM P+G, P+R), VČETNĚ NAVÁDĚCÍHO SYSTÉMU 

Konkrétní a úplné řešení bilanční analýzy, řešení doplněni nabídky a technického zajištěni systému 
záchytných parkovišť po obvodu centra města a lázeňské oblasti, s motivací naváděni vozidel na kapacitní 
krátkodobá parkoviště i zaměstnanecká (dlouhodobá) parkoviště. Doporučena je tzv. dvojúrovňová regulace. 
Opatření musí byt věcně i časově koordinována. 
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU V CENTRU MĚSTA, LÁZEŇSKÉ ZÓNĚ A V NAVAZUJÍCÍM ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ CENTRUM), VČETNĚ NAVÁDĚNÍ 

VOZIDEL 

▪ Důraz dokumentu je na řešení území: 
o širšího centra města včetně k centru přilehlých oblastí Rybář, Tuhnic a Drahovic, s 

kompaktní městskou (uliční) zástavbou, 
o lázeňské zóny města vč. souvisejících lokalit (VÚML a památková rezervace), 
o obytných oblastí a lokálních center s vícepodlažní zástavbou, zejm. v Rybářích, Tuhnicích 

Staré Roli, Drahovicích, Bohatících a Dvorech. 
▪ Příklady lokalit pro umístění koncentrovaných kapacit pro dopravu v klidu jsou Dolní Kamenná, 

Západní, budoucí lokalita IDT, Polská, u Galerie umění (Goethova stezka) a KOME. Tato příkladová 
konkretizace lokalit zadavatelem vyplývá ze zpracovaného Generelu dopravy. 

▪ Předpokládá se konkrétní a úplné řešení (dotvoření) parkovacího systému na území centra města, v 
lázeňském území a v dalších navazujících oblastech. Konkrétní návrh (výkres, popis) pro záchytná 
parkoviště (systémy P+G, P+R) i naváděcí systém. Řešení kapacit dopravy v klidu mj. např. v 
prostoru čerpací stanice Pobřežní, v Polské, v lokalitě Na Vyhlídce, v návaznosti na sledovanou 
lanovou dráhu Tři kříže, lokality nábř. Palacha, U galerie umění, u KOME, u výměníku Pod Jelením 
Skokem, na Husově nám. a dalších. 

▪ Konkrétní a úplné systémové řešení odstavováni dodávek a lehkých nákladních vozidel do 3,5t ve 
všech obytných oblastech města, přednostně v rámci řešeni obytných lokalit. Pro tato vozidla 
vymezit část kapacity ze zabezpečeného i volného parkovaní na okraji obytných oblasti. 
Upřednostňujeme zabezpečené odstavováni vozidel. 

▪ Podpora systému car sharing. 

REALIZACE REZIDENTNÍCH A ABONENTNÍCH ZÓN V CENTRU MĚSTA A LÁZEŇSKÉ ZÓNĚ, VČETNĚ BEZPROSTŘEDNĚ NAVAZUJÍCÍHO 

ÚZEMÍ 

▪ Konkrétní a úplné řešení kapacit dopravy v klidu v rezidentních oblastech (nejvíce „postižených“ 
uživatelskými skupinami zaměstnanec a turista – návštěvník) jak v centru města a jeho okolí, tak i 
na území lázeňské zóny. Příklady lokalit s největšími disproporcemi jsou zejména lázeňské území, 
celé širší centrum města, lokální centra a koncentrovaná zástavba v Tuhnicích, Rybářích, 
Drahovicích a ve Staré Roli. 

▪ Nezbytnou součásti opatření je revize krátkodobého parkovaní, zejm. u těchto nejvíce 
exponovaných lokalit – v území širšího centra města a lokálních center jednotlivých městských částí 
a sídelních celků s koncentrovanou zástavbou.  

▪ Řešení zapojeni soukromé nabídky v rámci městské koncepce dopravy v klidu. 
▪ Při řešeni lázeňského území je nutná věcná a časová koordinace s opatřeními pro zklidnění dopravy, 

která jsou obsažena v GD. 

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU V LOKALITÁCH BYDLENÍ MĚSTSKÉHO TYPU 

▪ Konkrétní a úplné řešení systému odstavováni vozidel v lokalitách bydlení, konkrétní a úplné řešení 
bilančních analýz těchto lokalit. Harmonizace nabídky a poptávky rezidentních stání, doplnění 
kapacit dopravy v klidu v těchto lokalitách. Harmonizace nabídky a poptávky musí zohlednit 
demografické změny a vývoj automobilizace. Zapojit soukromý sektor.  

▪ Cílem je vedle uspokojení poptávky také postupné eliminování vozidel odstavovaných v rozporu s 
legislativou, především s ohledem na zajištění dopravní dostupnosti území vozidly IZS.  

▪ Budování nabídky rezidentních stání v lokalitách bydlení. Konkrétní (územně, prostorově a 
kapacitně definovaný) návrh doplnění kapacit zařízení dopravy v klidu. Technické zajištění. Zapojeni 
soukromého sektoru. Upřednostňuje se uplatnění zabezpečených parkovacích ploch.  

▪ Konkrétní řešení nově navrhovaných kapacit dopravy v klidu (výkres, popis na úrovni rozvahy – 
předstupeň studie) 

▪ Neopomenout lokality sídlišť Stará Role, Rybáře, Drahovice, Bohatice, Dvory a Tuhnice, kde je 
vysoký podíl vozidel odstavených v rozporu s legislativou. 
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▪ Pozn.: Disproporce byly identifikovány zejména u lokalit sídlišť Čankovská, Růžový vrch, Drahovice, 
Stará Role.  

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU V OSTATNÍCH OBLASTECH MĚSTA 

▪ Tento koncepční dokument se pořizuje pro celé zastavěné území (intravilán) města. 
▪ Problémy s parkováním jsou i v okrajových částech, kde jsou auta mnohdy zaparkována v rozporu 

se silničním zákonem, neboť je zde nedostatek parkovacích míst. 
▪ I zde bude koncepční řešení dopravy v klidu vycházet ze závěrů uvedených Návrhové části v SUMP, 

v kapitole Doprava v klidu (statická doprava). 

1.2 VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Zadání dokumentace, v části VYMEZENÍ HLAVNÍCH PODMÍNEK ŘEŠENÍ DOKUMENTU, je uplatněn důraz na 
řešení následujících území: 

▪ širší centrum města, včetně k centru přilehlé oblasti Rybář, Tuhnic a Drahovic s kompaktní 
městskou (uliční) zástavbou,  

▪ lázeňská zóna města, včetně souvisejících lokalit (VÚML a památková rezervace) 
▪ obytné oblasti a lokální centra s vícepodlažní a koncentrovanou zástavbou, zejména v Rybářích, 

Tuhnicích, Staré Roli, Drahovicích, Bohaticích, Doubí a Dvorech, 
▪ oblasti rodinného bydlení, lokality nízkopodlažní zástavby jako zásady řešení v obecné rovině. 

Současně zadání obsahuje text „Pokud se v tomto dokumentu zmiňují jednotlivá konkrétní území, která se 
mají řešit, je nutno to vnímat jako příklad (důraz), nikoli jako výlučné územní nasměrování zadání“, což 
znamená, že rozsah řešeného území může být upravován. V prvním kroku analýz a návrhů jsou řešena výše 
uvedená území města Karlovy Vary. 

 

Obrázek 1: Řešená území dopravy v klidu (podrobněji v příloze) 
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1.3 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Mezi rozhodující výchozí podklady patří zejména: 

▪ Územní plán města Karlovy Vary; říjen 1997, aktualizace prosinec 2013, 
▪ Pořizovaný nový Územní plán města Karlovy Vary; říjen 2018, 
▪ Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy Karlovy Vary; UDIMO spol. s r.o., stav k 2019, 
▪ Další studijní podklady města týkající se problematiky rozvoje dopravy v klidu, 

o Záchytná parkoviště pro Karlovy Vary; KAM KV květen 2019 
o a další projekty SMKV evidované v MM ORI 

▪ Platná legislativa dotýkající se předmětné problematiky jako např. 
o zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
o zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
o vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
o zákon 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
o ČSN 736110, Projektování místních komunikací a další. 
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2. CELOMĚSTSKÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Obsahem celoměstské koncepce je vytvoření metodického rámce zásad, opatření, doporučení a vzorových 
řešení jako odborného podkladu pro plánování dopravy v klidu a následné projektové dokumentace. 
Předpokládá se, že soubor opatření, pravidel a zásad budou uplatňována na celém území města Karlovy Vary, 
a budou systematicky harmonizována s územně plánovací dokumentací. 

Aktivní systémové řešení dopravy v klidu, parkování a odstavování vozidel vychází z následujících tezí: 

▪ Doprava v klidu vyžaduje koncepční a systematický přístup, aktivní řešení a rozvoj je uplatňován na 
celém území města, vhodná je koordinace s regionálním/krajským přístupem 

▪ Doprava v klidu je službou veřejnosti využívající veřejné prostory, při organizování této služby se 
předpokládá její zpoplatnění a optimalizace nabídky, nezbytné je zapojení soukromého sektoru 

▪ Aktivní řešení dopravy v klidu vychází se záměru zlepšení kvality bydlení a zvýšení ochrany životního 
prostředí za předpokladu přijatelné úrovně obsluhy a dostupnosti území. 

Konkrétní cíle a úkoly: 

▪ Optimalizace stávajících kapacit, výhledové řešení nabídky, územní a cenová regulace pro všechny 
skupiny uživatelů 

▪ Přijatelná nabídka rozsahem, druhem i cenovým nastavením poskytovaných služeb pro všechny 
cílové uživatele 

▪ Jednotné organizování systému, finanční prostředky získané ze systému dopravy v klidu efektivně 
využívat na stabilizaci a dlouhodobé řešení problematiky 

▪ Do rozvoje dopravy v klidu, zejména v případě náročnějších investic, bude účelné zapojit soukromý 
sektor, v rámci rozvoje realizovat investiční pobídky 

▪ Parkovací plochy a objekty vybavit IT v rámci informačního a naváděcího systému dopravy v klidu. 

2.1 OBECNÉ HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ / VÝCHOZÍ SITUACE 

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY  

Magistrát Statutárního města Karlovy Vary 

▪ koncepce a rozvoj; odbor rozvoje a investic 
▪ odstavná stání, výdej karet; odbor dopravy 
▪ vyhrazená parkovací stání; odbor dopravy 
▪ povolení vjezdu do lázeňského území; odbor financí a ekonomiky 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

▪ zpoplatněná stání PA; správa a údržba 
▪ zpoplatněná parkoviště na terénu; správa a údržba 

Městská policie Karlovy Vary 

▪ povolení vjezdu do lázeňského území 
▪ dohled a kontrola parkování 

Soukromé subjekty 

▪ placená parkoviště na terénu 
▪ parkovací/odstavná stání v parkovacích objektech. 

POTENCIÁLNÍ RIZIKA VÝCHOZÍHO STAVU  

▪ řešení dopravy v klidu dlouhodobě stagnuje, nejsou řešeny některé skupiny uživatelů a není 
k dispozici dlouhodobá koncepce rozvoje 

▪ finanční prostředky získané v rámci systému se jen velmi omezeně vracejí zpět do organizování a 
rozvoje 
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▪ některé formy organizace dopravy v klidu nejsou dostatečně respektovány nebo vykazují nízkou 
míru účinnosti 

▪ organizování/regulace dopravy v klidu není možná bez dostatečné nabídky v území, přičemž riziko 
prohlubování se deficitu mezi nabídkou a poptávkou je značné, komerční pojetí dopravy v klidu 
může být překážkou systémovému řešení této služby jako celku 

▪ zábor vhodných pozemků pro jiné účely, nedostatečná koordinační územně plánovací činnost a 
finanční problémy mohou komplikovat systémová řešení a rozvoj.  

ZÁKLADNÍ OKRUHY CELOMĚSTSKÉ KONCEPCE DOPRAVY V KLIDU: 

▪ Institucionalizace, správa a provozní zabezpečení 
▪ Dopravně technické zásady systému 

2.2 INSTITUCIONALIZACE, SPRÁVA A PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ 

Vhodná volba modelu organizačního a provozního zabezpečení musí vycházet z analýzy činností a jejich 
návazností, rozboru kompetencí a zodpovědností s cílem dosažení jednoduché a efektivní struktury 
komplexního organizování systému. Důležité je uvést, že vedle rozhodující roviny obsahující správu systému, 
provozně technické a ekonomické zabezpečení je důležitá a nezbytná oblast koncepce, plánování a rámci 
přípravné fáze opatření. 

2.2.1 Základní rámec hlavních činností 

Zásadním hlediskem hodnocení možných subjektů zajištění organizování jednotného systému dopravy v klidu 
na území města Karlovy Vary je rámcová specifikace souvisejících činností a služeb, především pak jejich 
význam v systému, zastupitelnost, případně možnosti dodavatelského zajištění. Dalšími aspekty mohou být 
investiční možnosti, dotační programy apod. 

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že doprava v klidu jako služba nabídkového charakteru umožňuje 
ovlivňovat mobilitu a chování osob a regulování a organizování dopravy, což jsou významné prvky dopravního 
plánování a managementu. Nezbytnou součástí této služby musí být také taková činnost, která jako produkt 
zabezpečí/umožní financování „ztrátových“ aktivit.  

MANAGEMENT SYSTÉMU 

▪ Vize a rozvojové záměry, investiční a koordinační činnost 
▪ Koncepce a dlouhodobý rozvoj systému, rozvoj IT 
▪ Kontrolní činnost a dohled nad funkčností systému. 

V podstatě se jedná o předprojektovou fázi, ve které, kromě posouzení a hodnocení vlastního záměru, musí 
být zohledněny souvislosti, souvztažnosti a další spolupůsobící aktivity. Z hodnocení problematiky dopravy 
v klidu, které zabezpečuje dostupnost a obsluhu území, je zřejmé, že je zde nezbytná úzká spolupráce 
s odvětvím veřejné hromadné dopravy a městské hromadné dopravy (VHD a MHD) a organizace a řízení 
provozu, s obory plánování dopravní infrastruktury, urbanismus a ochrana životního prostředí.  

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ SPRÁVA 

▪ Zajištění provozního fungování, kontrola a administrace systému 
▪ Provozování a údržba zpoplatněných stání na komunikacích 
▪ Obsluha a provozování parkovacích ploch a objektů v majetku města 
▪ Realizace záchytných parkovišť a objektů P+R a P+G 
▪ Obnova a rozvoj systému rezidentních ploch a objektů 
▪ Výstavba a provoz informačního a naváděcího systému 
▪ Ekonomické zajištění, organizační a finanční správa systému. 

Obsahově se jedná o správní a provozně technickou oblast zajišťující fungování systému, údržbu ploch a 
zařízení, komunikaci s uživateli/zákazníky a finanční zabezpečení provozu a to v jakékoli jeho realizační fázi. 
Na základě smluvního vztahu je vykonávána veškeré činnosti spojené se správou a provozováním systému 
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dopravy v klidu. Příslušný subjekt je účastníkem přípravné fáze záměru, předprojektové a projektové přípravy 
a realizace záměru.  

Následují příklady významu managementu dopravy v klidu ze zahraničí, zdroj: PUSH&PULL - “Management 
parkování a pobídky jako úspěšná a osvědčená strategie energeticky efektivní městské dopravy”, leden 2015. 

 

Graf 1: Využití prostoru pro dopravu v klidu a dělba přepravní práce – Graz, Rakousko 

 

Graf 2: Volba dopravního prostředku při zajištění parkovacího místa pro automobil – Francie 

2.2.2 Formy organizování systému dopravy v klidu 

Z hlediska vlastnictví lze uplatnit dvě základní formy společnosti, která může zajišťovat organizování systému 
dopravy v klidu:    
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▪ Veřejná – obchodní nebo příspěvková společnost zřízená a vlastněná SMKV 
▪ Soukromá – obchodní společnost zřízená a vlastněná soukromým subjektem. 

VEŘEJNÁ SPOLEČNOST 

Pro návrh právní formy „organizátora“ je nutno vycházet z existujících právních norem pro zajišťování 
činností územními samosprávnými celky. Alternativně lze uvažovat o těchto možnostech: 

▪ Zřízení organizace městem 

o příspěvková organizace města – právnická osoba, jediný zřizovatel, přímá vazba na město, 
zřizuje se pro činnost, která je zpravidla nezisková, ale může vykonávat doplňkovou činnost 
= podnikání, nemožnost přímého zapojení jiného subjektu do řízení, 

o organizační složka města – není právnická osoba, měly být zakládány pro jednodušší 
činnosti, 

▪ Založení/spoluzaložení organizace městem 
o obecně prospěšná společnost – právnická osoba, založení městem nebo dalšími osobami je 

neomezeno, vykonává obecně prospěšné služby, nesleduje zisk při poskytování služeb, ale 
může vykonávat i doplňkovou činnost (zaměřenou na zisk), 

o společnost s ručením omezeným – právnická osoba, může být plně ve vlastnictví města, 
také může být uplatněno spoluvlastnictví až 50 osob, smyslem je vytváření zisku, 

o akciová společnost – právnická osoba, buď plně ve vlastnictví města, nebo s uplatněním 
dalších akcionářů, smyslem je vytváření zisku. 

Vzhledem k současné právní formě subjektů s účastí Statutárního města Karlovy Vary a obvyklému 
uspořádání v českém prostředí a možnostech jednotlivých forem lze zvažovat formu příspěvkové organizace, 
společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Důležitým aspektem při volbě vhodného 
subjektu je zájem o efektivní a hospodárné řešení, v této souvislosti se více přikláníme k využití stávajících 
kapacit před vytvářením nových. Rozhodující pro volbu vhodného subjektu pro zajištění systému tak bude 
analýza základního rámce činností, včetně rozsahu, který lze řešit za pomocí poddodavatelů.  

Předběžně v úvahu přichází společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Významnou součástí komplexního 
organizování dopravy v klidu je dohled a kontrolní činnost, předpokládá se, že toto bude vykonávat Městská 
policie Karlovy Vary. 

SOUKROMÁ SPOLEČNOST 

Cíle, úkoly a zaměření soukromé společnosti v rámci systému dopravy v klidu musí být shodné s posláním 
veřejné společnosti. Ve své podstatě soukromá společnost na základě smluvního vztahu hospodaří 
s majetkem města.  

Uvádějí se přednosti, které plynou ze soukromého sektoru jako např.: 

▪ snížení provozních nákladů se zachováním kvalitativních parametrů v důsledku vyšší efektivity 
činností 

▪ nižší investiční náklady, kdy soukromý sektor dokáže vyjednat s dodavateli zpravidla výhodnější 
podmínky 

▪ převzetí části rizik v případě použití institutu koncesní smlouvy.  

Uvedené je možné komentovat řadou případů, kdy činnosti zajišťované veřejnou obchodní společností jsou 
z hlediska hospodárnosti srovnatelné. V tomto smyslu lze výhodnosti spíše spatřovat ve spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru. Statutární město Karlovy Vary může zabezpečit organizování systému dopravy v klidu 
prostřednictvím následujících smluvních vztahů.  

Příkazní smlouva  

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce, zákon 89/2012 Sb. Zákon občanský 
zákoník v platném znění, § 2430 a další. Dá se předpokládat, že tato forma může být již v současné době 
uplatněna u společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., i když je tato společnost stoprocentně vlastněna 
Statutárním městem Karlovy Vary. V obecné rovině se jedná o určitou formu zajištění činností podle pokynů, 
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o nichž musí rozhodovat město. Již v současné době vykonává DPKV činnosti spojené s parkováním vozidel 
na základě mandátní smlouvy, která byla nahrazena smlouvou příkazní. 

Výhody:   

▪ flexibilita při plnění úkolů, možnost okamžitého řešení organizace dopravy v klidu 
▪ veškerý užitek z obstarané záležitosti je přenechán příkazci 
▪ možnost poměrně rychlého ukončení smluvního vztahu ze strany příkazce. 

Nevýhody:   

▪ nízká zainteresovanost na stavu a rozvoji systému, je pouze vázán smluvním vztahem 
▪ možnost poměrně rychlého ukončení smluvního vztahu ze strany příkazníka 
▪ komplikované vztahy s třetími stranami působícími v oblasti dopravy v klidu.  

Nájemní smlouva 

Smlouvou o nájmu by město (pronajímatel) přenechal za úplatu (nájemné) soukromé společnosti (nájemci) 
veškerou infrastrukturu dopravy v klidu, zákon 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník v platném znění, § 2201 
a další. Soukromá společnost by z této infrastruktury pobírala užitky, přičemž by svým jménem a na svůj účet 
zajišťovala správu a organizování dopravy v klidu.  

Výhody:  

▪ rozhodování o běžných provozních otázkách se přesune na nájemce, včetně zodpovědnosti za tato 
rozhodnutí 

▪ smlouvu je možno uzavřít na dobu neurčitou.  

Nevýhody:  

▪ nízká zainteresovanost na rozvoji systému dopravy v klidu 
▪ málo flexibilní vztah, který je podmíněn uzavíráním dodatků k nájemní smlouvě 
▪ možnost poměrně rychlého ukončení nájemního vztahu ze strany nájemce 
▪ potřebnost zabezpečovat a hradit na náklady pronajímatele údržbu infrastruktury. 

Koncesní smlouva  

Koncesní smlouva a koncesní řízení jsou upraveny zákonem 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, § 174 a další. Tento zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání 
koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty. Dodavatel se zavazuje 
poskytovat služby nebo provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z 
poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění 
v penězích.  Jedním ze základních rozdílů mezi smlouvou nájemní a smlouvou koncesní je, že podstatnou část 
rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese 
dodavatel, rozdělení dalších rizik mezi zadavatele a dodavatele stanoví koncesní smlouva. Koncesní smlouva 
se vždy uzavírá na dobu určitou, a to nejméně na dobu pěti let.  

Výhody:  

▪ správu, provoz a údržbu zabezpečuje dodavatel 
▪ část provozně ekonomických rizik nese dodavatel 
▪ možnost zavázání dodavatele k rozvoji a investicím 
▪ možnost uplatňování koncepce dopravy v klidu 
▪ předem dané finanční mechanismy, dlouhodobý smluvní vztah.  

Nevýhody:  

▪ možnost úpadku dodavatele a tím ukončení koncesní smlouvy 
▪ obsahová i časová náročnost při přípravě koncesního řízení.  

S ohledem na potřebnost flexibilního přístupu k celkové stabilizaci, optimalizaci a koncepčnímu rozvoji 
systému dopravy v klidu doporučujeme jako vhodný vztah mezi soukromou společností a městem podle 
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koncesní smlouvy. Ve výběru je nutné upřednostňovat soukromé obchodní společnosti s profesionálními 
zkušenostmi s organizováním jednotného, celoměstského systému dopravy v klidu, která se bude rovněž 
investičně podílet na jeho dlouhodobém rozvoji. Předpokládá se, že soukromému subjektu bude svěřena 
k užívání veškerá infrastruktura dopravy v klidu v majetku Statutárního města Karlovy Vary. 

V současné době jsou na českém trhu např. tyto společnosti: 

▪ Saba Parking CZ a.s., dříve EVROPARK PRAHA a.s., VINCI Park CZ a.s. 
▪ City Parking Group s.r.o., dříve ACTIV Parking s.r.o., v menším rozsahu pak např. 
▪ ELTODO a.s. 
▪ KASP Individual s.r.o. 
▪ MARBES CONSULTING s. r. o. a další. 

Například v Rakousku, Polsku, Německu a dalších zemích je významně etablována společnost APCOA Parking. 

2.2.3 Hodnocení a doporučení 

Kapitola se zaměřuje na shromáždění přínosů a rizik pro výběr vhodné varianty institucionální zajištění 
komplexní celoměstské koncepce budování a rozvoje systému dopravy v klidu. Nabízí souhrnný pohled na 
problematiku organizování dopravy v klidu, snahou zpracovatele bylo doložit co nejvíce argumentů, 
předpokladů i názorů pro hodnocení možností a následné diskuse.  

Organizování a řízení 

Díky instrumentu koncesní smlouvy je možné prakticky beze zbytku převést celou problematiku správy, 
provozu a rozvoje dopravy v klidu na soukromý subjekt. Do koncesní smlouvy je možné ze strany veřejného 
zadavatele definovat podrobný rozsah činností a služeb, objem investic v čase i prostoru, měřitelné ukazatele 
kvality, včetně pokut za jejich nedodržení. Jedná se o efektivní vztah veřejného a soukromého sektoru. 
Nicméně jsou zde činnosti a obory, které mohou být problematické, zejména se jedná o dlouhodobé 
koncepce a záměry, které se mohou v průběhu času vyvíjet a měnit. V otázce hospodaření je v případě každé 
společnosti nezbytné dodržovat standardní finanční postupy a dozorovou činnost.  

Investice a provoz 

Pro realizaci investice je zcela zásadní její připravenost a to územní, infrastrukturní a finanční. Obecný stav 
připravenosti odráží úroveň zpracované koncepce, její aktuálnost a zajištění rozvoje v rámci územního 
plánování. Vlastní investice pak představují např. obnovu stávající infrastruktury, výstavbu nových 
parkovacích ploch a objektů nebo zavádění moderních IT technologií.  Lepší předpoklady pro řízení nákladů 
a vyjednání výhodnějších podmínek v dodavatelském systému má soukromý subjekt nad veřejným. Je to 
obvykle dáno větší podnikatelskou zkušeností a odlišnou pozicí vůči partnerským subjektům. Je tedy patrná 
výhodnost investičních projektů založených na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. V přímé 
souvislosti s investicemi je jejich financování, resp. dostupnost zdrojů a to v případě veřejné i soukromé 
společnosti. Zde chybí zpracovateli jakékoli informace, nabízí se prověření situace průzkumem trhu. 

Provozní problematika obsahuje např. dostupnost nabízených služeb, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb 
a pak zejména řízení provozních nákladů. Právě stav a vývoj provozních nákladů může být významný pro 
finanční a investiční strategii systému. Proto je nezbytné zaměřit se na objektivní výběr dodavatele služeb, 
uplatnění vhodné koncepce a technologie obsluhy nebo důslednou kontrolu provozního hospodaření.  

Legislativa  

Kromě běžných problémů v legislativní oblasti jako jsou změny zákonů nebo smluvní a kompetenční vztahy, 
existuje v případě soukromé společnosti riziko nedovolené veřejné podpory. Problematiku upravuje zákon 
215/2004 Sb. O úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 
vývoje a příslušná nařízení EU. S ohledem na skutečnost, že organizování dopravy v klidu není primárně 
založeno za účelem tvorby zisku, lze předpokládat možnost využití institutu služby ve veřejném zájmu 
s uplatněním veřejných dotací. 
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DOPORUČENÍ 

Optimální formou organizování systému dopravy v klidu by bylo soustředění správy a odpovědnosti za provoz 
a rozvoj na jediný subjekt s působnosti na celém území města Karlovy Vary. Institucionálně pak 
upřednostňujeme veřejnou společnost před společností soukromou. Tento způsob organizování by umožnil 
lepší koordinaci jednotlivých aktivit, dále účinnou kontrolu stavu a především vyšší efektivitu při rozvoji 
systému. Tato struktura se uplatňuje přednostně ve větších městech, na území ČR funguje tento model např. 
ve městě Brně, částečně i ve městě Ostravě. V zahraničí se lze s touto organizační koncepcí setkat již u měst 
s počtem obyvatel kolem 100 tisíc s větším uplatněním formy veřejného/městského subjektu. Rozhodujícím 
hodnotícím kritériem by v tomto případě měla být sledovaná komplexní náročnost systému. 

Na základě výše uvedeného se nabízejí a doporučujeme diskutovat o dvou základních formách organizování 
systému veřejnou společností v podobě jediného subjektu a modelu, kdy management dopravy v klidu, resp. 
koncepční a plánovací složka je vyčleněna mimo správu, řízení a provozování systému. 

Forma jednoho subjektu:  

Dříve uvedený základní rámec hlavních činností vyvolává potřebnost personálně odborného zabezpečení, 
rozsáhlého technické a servisního zázemí a finanční dovednosti. Vzhledem ke skutečnosti, že již v současné 
době, na základě mandátní smlouvy, zabezpečuje dílčí část agendy dopravy v klidu Dopravní podnik Karlovy 
Vary, a.s. (DPKV) domníváme se, že možným subjektem, resp. jeho základem může být právě odborně a 
technicky „posílený“ DPKV. Předpokládá se, že služby nad rámec možností DPKV bude řešena za pomoci 
poddodavatelů. Zcela nezbytné bude personální a technické posílení příslušného útvaru DPKV. 

Město si tak ponechává rozhodující vliv na koncepční řešení a rozvoj systému ve smyslu ovlivňování dopravy 
a mobility. Významným je rovněž aspekt, aby si veřejný subjekt zachoval výnosy z části infrastruktury 
z důvodu potřebnosti zajišťovat jiné i „ztrátové“ činnosti a rozvoj.  

 

Obrázek 2: Předmět podnikání DPKV 

V případě, že město Karlovy Vary bude realizovat zřízení společnosti Technické služby (TS), kterou v minulosti 
privatizovalo, nabízí se možnost úzké spolupráce obou městských společností. Nelze zcela vyloučit také 
vytvoření nového subjektu spojením příslušných útvarů městských společností DPKV a TS.  

Forma vyčlenění managementu dopravy v klidu: 

Vize a cíle, koncepce a plánování dopravy v klidu lze považovat za multioborovou disciplínu, která vyžaduje 
úzkou spolupráci s dalšími obory, jako jsou např. kvalita bydlení, urbanismus a veřejný prostor, ochrana 
životního prostředí, společenské aspekty prostředí a další. Současně je management dopravy v klidu 
nástrojem k ovlivňování mobility obyvatel města i regionálního prostředí.  

V tomto ohledu a s přihlédnutím, že se v rozhodující míře jedná o záležitosti municipality, se vhodnými 
subjekty jeví 
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▪ Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace, která ve své působnosti je 
odborným garantem strategického plánování a rozvoje města, což dokládá příslušný článek 
Zřizovací listiny níže. Vzhledem na stávajícímu odbornému zaměření bude nutné tým doplnit o 
odborníka na dopravu a dopravní plánování. Vize/návrhy této organizace pak budou 
schvalovat/pořizovat příslušné kompetentní odbory Magistrátu města Karlovy Vary. 

 

Obrázek 3: Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti KAM KV 

nebo  

▪ Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, jehož náplň je doložena následně. Také 
v tomto případě s nutností doplnění o odborníka na dopravu a dopravní plánování. Rozhodující pro 
konečnou volbu bude zejména odborný rozsah činností jednotlivých útvarů, organizační vazby a 
úroveň komunikace s partnery a třetími stranami. 

 

Obrázek 4: Náplň práce Odboru rozvoje a investic 

Správní a provozně technickou oblast zajišťující fungování systému, údržbu ploch a zařízení, komunikaci 
s uživateli/zákazníky a finanční zabezpečení provozu by vykonával již zmíněný Dopravní podnik Karlovy Vary 
a.s., resp. jeho odborný útvar dopravy v klidu.  
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2.3 PROVÁZANOST SE STRATEGICKÝM A ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 

Kapitola se zaobírá analýzou provázanosti se strategickými dokumenty města a míry souladu s územně 
plánovací dokumentací. V samostatné podkapitole jsou pak hodnoceny jednotlivé urbanistické záměry 
a studie.  

Ve vazbě na strategické dokumenty je nutné zmínit zpracovávanou Strategii KV° 2040, ve které navrhovaná 

opatření pro oblast B Prostředí a téma B2 Doprava úzce souvisí s řešenou tématikou. Zde navrhované principy, zásady 
a opatření jsou v souladu se zmíněných strategickým dokumentem. 

Následující tabulka dokládá přehled parkovacích a garážových domů navržených v rámci nového ÚP, jejichž 
popis je v novém ÚP obsažen v kapitole Doprava v klidu, části 3.e.4) Zdůvodnění dopravního řešení. Tabulka 
je doplněna textem obsahující míru souladu, případně poznámkou, která rámcově reaguje na jednotlivé 
objekty. V této souvislosti uvádíme, že souhrnná nabídla, dle nového ÚP, představuje přes 8 tisíc parkovacích 
a odstavných stání. 

 

Tabulka 1: Přehled parkovacích a garážových domů dle nového ÚP a jejich soulad s řešením dopravy v klidu 

Následuje upřesnění důvodů v případech, kdy dochází k částečnému potvrzení nebo nepotvrzení návrhu 
nového ÚP: 

- PD Pobřežní; pro záchytná parkoviště v režimu P+G považujeme jako vhodnější lokality Dolní 
Kamenná nebo Pobřežní, u Chebského mostu 

Lokalizace objektu
Soulad s řešením 

dopravy v klidu
Poznámka

PD Pobřežní nepotvrzeno
Dolní Kamenná, Pobřežní, 

u Chebského mostu

GD Úvalská potvrzeno

PD Polská potvrzeno bus

PD/GD Husovo náměstí potvrzeno

PD Galerie umění částečně potvrzeno kapacita/urbanismus

PD Kouzelné městečko částečně potvrzeno kapacita/urbanismus

PD Luční Vrch potvrzeno

PD nábřeží Jana Palacha částečně potvrzeno upřednostnění R/A

GD Petřín potvrzeno

PD Tržnice, ulice Varšavská nepotvrzeno zklidňování území

PD U Solivárny nepotvrzeno přestavba území

PD/GD Západní; 2 objekty potvrzeno

PD/GD Jateční potvrzeno rezerva

PD Nemocnice Karlovy Vary potvrzeno výhled/investice kraje

PD/GD Celní potvrzeno

PD/GD Klínovecká potvrzeno

PD/GD Klínovecká potvrzeno

PD/GD Severní potvrzeno

PD/GD Sibiřská potvrzeno

PD/GD U koupaliště potvrzeno

PD pro areál Rolava potvrzeno rezerva

PD Dolní Kamenná potvrzeno

PD Pobřežní, u Chebského mostu potvrzeno

PD U Spořitelny potvrzeno

PD Okružní; 2 objekty potvrzeno

PD KV Aréna nepotvrzeno podpora VHD
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- PD Tržnice, ulice Varšavská; přetrvávající nejasnosti kolem urbanistické koncepce a zklidňování 
předmětného prostoru 

- PD U Solivárny; nestabilizovaná urbanistická koncepce území 
- PD Nemocnice Karlovy Vary; investice kraje, výhradně pro potřeby nemocnice 
- PD U Spořitelny; za vhodnější považujeme umístění objektu v ulici Nákladní, případně obě lokality 
- PD KV Aréna; doporučujeme poptávku přednostně řešit rozvojem VHD.  

2.3.1 Hodnocení urbanistických záměrů a studií 

 

Poznámky: 
1) „Harmonizace“ vyjadřuje vývoj koncepce v souladu s budoucím územním rozvojem 
2) „Zlepšení situace“ znamená zlepšení dopravní situace, včetně nabídky dopravy v klidu bez vlivu na koncepci 
3) „Realizováno“ vyjadřuje faktickou realizaci, která je v koncepci zapracována 

2.4 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ ZÁSADY SYSTÉMU 

Za východiska a možnosti pro návrhy opatření pro budoucí období lze z metodického/koncepčního pohledu 
doporučujeme následující: 

▪ Z hlediska společenského uplatňovat přístup ovlivňování chování společnosti ve smyslu snižování 
mobility IAD využíváním omezujících opatření formou územních, dopravních, stavebních a 
finančních organizačních prvků. 

Název Stav Datum Hodnocení

Atletický stadion Závodu míru dopravní studie účelové parkovací plochy

BD Šumavská projekt k UR září 2013 kolize se záměrem PD

ulice Bezručova - opěrné zdi DUSP leden 2020 bez vlivu na koncepci

Prostorové regulativy pro historické jádro města územní studie duben 2014 harmonizace

ulice Charkovská JP duben 2019 zlepšení situace

Studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů územní studie prosinec 2019 bez vlivu na koncepci

Vnitroblok Krymská - Moskevská studie využití území září 2014 zlepšení situace

Most Charkovská technická studie duben 2017 bez vlivu na koncepci

Stará Role - Okružní ulice územní studie září 2014 PD Okružní/Truhlářská

Propojovací komunikace Závodní - Tesco DÚR březen 2010 bez vlivu na koncepci

Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce regulační plán prosinec 2019 kolize se záměrem PD

Rekonstrukce ulice Svatošská DÚR/DSP leden 2020 harmonizace, zlepšení situace

Studie širšího centra Karlových Varů územní studie duben 2015 harmonizace, bez vlivu

ulice Třeboňská - rekonstrukce DÚR/DSP květen 2019 zlepšení situace

Sídliště Krymská, Moskevská - revitalizace území studie listopad 2014 zlepšení situace

ulice Východní, rozšíření parkoviště DSP duben 2020 zapracováno

Rekonstrukce ulice Vyšehradská DÚR/DSP září 2019 zóna 30, snížená míra regulace

Propojení ulic Anglická a Mozartova, I. etapa DPS duben 2018 realizováno

Bohatice "Veřejná prostranství" územní studie květen 2010 zčásti realizováno

Drahovice - Krokova ulice územní studie srpen 2008 harmonizace

Horní Drahovice - parkovací dům územní studie červenec 2008 zapracováno

Řešení vnitrobloku ulice Karla Kučery studie červen 2016 zlepšení situace

Rekonstrukce MK K Linhartu DÚR/DSP červenec 2019 zlepšení situace

Tuhnice Západní, Krymská - revitalizace územní studie zlepšení situace

ulice Lidická, úpravy JP říjen 2016 zčásti realizováno

ulice Nákladní - chodník DÚR únor 2017 bez vlivu na koncepci

Úpravy centra Karlových Varů technická studie březen 2018 P+G Pobřežní, zapracováno

Urbanistické řešení širšího centra Karlových Varů urbanistická studie březen 2015 harmonizace

Sadová ulice urbanistická studie prosinec 2006 zčásti realizováno

Dvory územní studie duben 2019 bez vlivu na koncepci

Revitalizace veřejného prostoru za Lidovým domem PST květen 2014 realizováno

ZŠ Komenského - parkoviště pod školou PDPS listopad 2014 bez vlivu na koncepci

Rolava studie rok 2016 harmonizace, bez vlivu
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▪ Z hlediska urbanistického sledovat přístup zohledňující možnosti i pro jiná funkční využití území pro 
život města zcela nezbytné a potřebné jako např. humanizace veřejných prostranství s možnosti 
shromažďování, klidová zázemí, zeleň a další. 

▪ Z hlediska územně technického zabezpečit reálně existující potřeby dopravy v klidu přednostně 
odstraňující závady na komunikacích v dostupnosti území, přitom nedoporučujeme sledovat 
realizaci nabídky odpovídající prostému zvyšování automobilizace. Při naplňování opatření dopravy 
v klidu zapracovat příslušný obsah směrnice EU 2018/844, zejména článek 8 – Technické systémy 
budov, elektromobilita a ukazatel připravenosti budov pro chytrá řešení.  

Následující navrhované územní zásady jsou motivovány cílem snížení mobility individuální automobilové 
dopravy formou organizování nabídky (management dopravy v klidu, podrobněji kapitola 2.2.1). Společně 
s tímto cílem úzce souvisí výrazná podpora dalších druhů mobility, především se jedná o zvyšování kvality 
nabídky MHD v její dostupnosti a celkové kvalitě. Upozorňujeme, že výchozí stupeň automobilizace roku 2018 
v SO ORP Karlovy Vary 524,5 vozidel/1000 obyvatel se k 1.1.2020 zvýšil na 547,9 vozidel/1000 obyvatel, jedná 
se o nárůst kolem 4,5 %.  

Následující text definuje kritéria pro výpočet dopravy v klidu a plochy přestavby dle návrhu nového ÚP. 
Doporučujeme diskutovat a zvážit další redukci uvedených parametrů v souladu se strategickými cíli a 
dopravní politikou města Karlovy Vary. V tomto smyslu jsou navrženy jejich změny. 
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Následují vybrané články z ČSN 736110, článku 14.1 Odstavné a parkovací plochy, který se týká výpočtu 
nabídky. 

 

 

 

Na základě výše uvedeného doporučujeme na území města Karlovy Vary pro určení potřebného počtu 
odstavných a parkovacích stání osobních automobilů vycházet ze stupně automobilizace 400 vozidel/1000 
obyvatel, resp. 1 vozidlo na 2,5 obyvatele a uplatňovat snížené součinitele redukce počtu stání.  

Doporučujeme uplatňovat v rámci PD připravovaných staveb následující zásady: 

▪ Vnitřní lázeňské území, související lázeňské lokality a území centra města; pro vnitřní lázeňské 
území a související lázeňské lokality platí Nařízení vlády 321/2012 Sb., O stanovení lázeňského místa 
Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary. Především články v § 4 a § 6 nařízení vlády se 
bezprostředně týkají zejména problematiky dopravy v klidu.  

 

V návaznosti na nařízení vlády doporučujeme v celém předmětném území uplatnit zásadu, že nová nabídka 
odstavných a parkovacích stání bude řešena výhradně výstavbou parkovacích a garážových domů a bude 
zakomponována do městského systému dopravy v klidu, není dovoleno budování odstavných a parkovacích 
stání na terénu s výjimkou rodinných domů na vlastních pozemcích. Pokud nebude možné tuto podmínku 
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splnit, bude poptávka řešena kapacitami města, náklady na nerealizovaná stání budou vloženy do účelového 
fondu dopravy v klidu, zřízeného městem na základě příslušné obecně závazné vyhlášky. U staveb 
nebytového charakteru doporučujeme uplatnit součinitel redukce počtu stání s hodnotou 0,25, případně bez 
možnosti výstavby nových stání. V případě bytových staveb, resp. dostavby proluk lze využít článek 14.1.4 
ČSN. 

▪ Bytové oblasti, lokality se 3 a více podlažími; nová nabídka odstavných a parkovacích stání bude 
řešena mimo uliční prostor, vně zastavěného území. U staveb nebytového charakteru doporučujeme 
uplatnit součinitel redukce počtu stání s hodnotou 0,4-0,6 podle kvality dostupnosti. 

▪ Ostatní oblasti a lokality; odstavná a parkovací stání jsou řešena dle ČSN 736110 Projektování 
místních komunikací, u staveb nebytového charakteru doporučujeme uplatnit součinitel redukce 
počtu stání s hodnotou 0,8. 

Domníváme se, že navrhované změny lze realizovat formou obecně závazné vyhlášky na základě územně 
plánovací dokumentace a dopravní politiky města. Vzhledem k řadě nejasností a výkladovým obtížím je toto 
nutné řešit ve spolupráci s legislativními odborníky. Např. ve zmiňované ČSN je v několika článcích uveden 
odkaz na zvláštní předpis 2), což jsou  
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2.5 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ 

V úvodu kapitoly dokládáme ukázky řešení dopravy v klidu v zahraničí, ve městech větší velikosti, nicméně 
předně dokladujeme principy řešení. 

Město Avignon (Francie) 90,1 tis. obyvatel, plocha centra cca 1,5 km2: 

▪ 4096 parkovacích míst (zpoplatněno) 
▪ 1690 parkovacích míst (zdarma) 
▪ 2050 parkovacích míst P+R (zdarma při použití MHD), celkem v systému P+R 3300 míst 
▪ okružní linka MHD kolem centra města se 13 zastávkami 
▪ 40 parkovacích míst pro autobusy (zdarma) 

 

Obrázek 5: Parkovací systém – Avignon, Francie 
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Město Celle (SRN) 69,6 tis. Obyvatel, plocha centra cca 0,5 km2: 

▪ 2100 parkovacích míst (zpoplatněno) 
▪ 2000 parkovacích míst (zdarma) 

 

Obrázek 6: Parkovací systém – Celle, Německo 

Přehled jednotlivých forem a součástí řešení dopravy v klidu, níže pak je uveden popis hlavních zásad a 
principů jejich využitelnosti: 

▪ Parkování v uličním profilu 
▪ Hromadné parkovací kapacity 
▪ Oblasti placeného stání 
▪ Parkování a odstavování autobusů 
▪ Dopravně telematická podpora 

2.5.1 Parkování v uličním profilu 

Rozhodujícím cílem opatření jsou řešení a postupná legalizace/eliminace parkujících a odstavených vozidel 
na komunikaci v rozporu s legislativou. Opatřeními se zvyšuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu, 
současně je zajištěna dostupnost území vozidly IZS. Přednostně se jedná o oblasti s vícepodlažními bytovými 
domy, lokality u přechodů a míst pro přecházení a komunikace s šířkou neumožňující podélné stání vozidel. 

Druhy nejčastějšího nelegálního stání dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: 

▪ stání v rozporu s §25 odst. 3 zákona, šířka komunikace 
▪ stání v rozporu s §53 odst. 2 zákona, stání na chodníku 
▪ stání v rozporu s §27 odst. 1 bod d) zákona, stání v křižovatce 
▪ stání v rozporu s §27 odst. 1 bod r) zákona, stání na vegetaci 
▪ stání v rozporu s §27 odst. 1 bod s) zákona, bránění plynulosti provozu 
▪ stání v rozporu s §39 odst. 5 zákona, stání v zóně se zákazem stání.  
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Způsoby řešení a opatření pro odstranění nelegálních stání, v řadě případů je vhodné použít kombinaci 
uvedených možností: 

▪ místní úprava provozu; zavedení jednosměrného provozu, vyznačením parkovacích stání, vyznačení 
parkovacích stání a míst pro míjení (výhybny) 

▪ stavební úprava; parkovací záliv, stání na chodníku nebo částečně na chodníku 
▪ stavební úprava; zvýšení nabídky parkovacích stání, vybudování nových parkovacích ploch. 

Poznámka: v případech nelegálního stání v křižovatkách, na přechodech a místech pro přecházení nebo těsně u 
nich, kdy není zabezpečen dostatečný rozhled, na chodnících bez ponechání dostatečné šířky pro chodce a 
podobně je nutné tato stání vozidel odstraňovat. 

Rozhled pro zastavení při nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/h: 

 

Obrázek 7: Rozhled pro zastavení při nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/h 

Uspořádání jednopruhové obousměrné komunikace s místy pro míjení (výhybny); článek 8.4.4 ČSN 736110, 
s uplatněním při intenzitě dopravy ˂ 500 vozidel/24 hodin: 

 

Obrázek 8: Uspořádání jednopruhové obousměrné komunikace s místy pro míjení (výhybny) 

  



 

 

27 

AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU   

 

Detail místa pro míjení vozidel: 

 

Obrázek 9: Uspořádání jednopruhové obousměrné komunikace s místy pro míjení (výhybny) - detail 

2.5.2 Hromadné parkovací kapacity 

Hromadné parkovací kapacity se standardně používají jako záchytná parkoviště v rámci řešení dopravy v klidu 
v návaznosti na kvalitní VHD/MHD, na území širšího centra města nebo v oblastech bytové zástavby. 
Z uvedeného je zřejmé, že se může jednat o kapacity pro krátkodobé i dlouhodobé parkování návštěvníků, 
pro parkování uživatelské skupiny zaměstnanec nebo v případě rezidentního odstavování vozidel. Právě 
druhy nabídky jsou rozhodující pro stanovení způsobu organizování, kdy se nabízí formy územního, 
dopravního nebo cenového ovlivňování.  

Základní druhy parkovacích ploch: 

▪ parkoviště systémů P+R, P+G 
▪ rezidentní zabezpečená parkoviště 
▪ parkovací a garážové objekty/domy 
▪ parkoviště systému K+R, B+R.  

PARKOVIŠTĚ SYSTÉMŮ P+R, P+G 

Uvedené systémy obsluhy území, patří zde i forma K+R, patří do skupiny kombinované přepravy osob s 
návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu, resp. dopravu pěší. 

Parkoviště systému „P+R“ neboli „Park and Ride“ – „zaparkuj a jeď“ představuje systém záchytných parkovišť 
převážně umístěných v lokalitách města s kvalitní návazností na systém VHD/MHD. Zcela nezbytné u tohoto 
druhu parkoviště je dále jeho bezpečnost, resp. zabezpečení a telematická vybavenost s orientací na 
odbavovací, informační a naváděcí systém. Pro zvýšení kvality doporučujeme také vybavení parkoviště 
sociálním zázemím. Tuto nabídku využívá zejména uživatelská skupina zaměstnanec v rámci vnější zdrojové 
a cílové dopravy. V případě vnější cílové dopravy (dojížďka do města) je namístě doplnit městský systém 
regionálními parkovacími plochami především ve vlakových stanicích, přičemž podmínkou je kvalitní nabídka 
VHD, zejména interval spojů. 

Výhody těchto parkovišť jsou zejména tyto: 

▪ snížení poptávky po parkovacích místech v centru města a jeho okolí, což se také promítá do snížení 
emisí z dopravy 
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▪ obecné snížení dopravního výkonu automobilové dopravy s příznivým účinkem na životní prostředí 
▪ podpora veřejné hromadné dopravy, resp. městské hromadné dopravy 
▪ finanční zvýhodnění této formy nabídky. 

Právě motivace pro zákazníky a celková kvalita nabídky, včetně nabídky MHD bude rozhodující pro funkčnost 
a úspešnost systému. Např. proto by se cena za zaparkování vozidla na parkovišti „P+R“ měla pohybovat do 
50 Kč/den, přičemž je ke zvážení zahrnutí ceny jízdného MHD do celkového poplatku za parkování. V případě 
pravidelných uživatelů (pendlerů) doporučujeme také zavedení předplatných časových dokladů. 

V podmínkách města Karlovy Vary doporučujeme sledovat zejména tyto lokality: 

▪ vlaková stanice Karlovy Vary na ulici Nákladní 
▪ vlaková stanice Karlovy Vary dolní nádraží na ulici Západní 
▪ parkovací dům Libušina na ulici Libušina, část soukromé nabídky s vazbou na lanovou dráhu 
▪ parkoviště na ulici Polská 
▪ parkoviště Bečovská 
▪ parkoviště KOME, případně Poštovní dvůr na ulici Slovenská 
▪ objekt Tři kříže na ulici Na Vyhlídce, část nabídky s vazbou na lanovou dráhu. 

Určitý potenciál lze vyhodnotit v lokalitě: 

▪ oblast zastávky Rozcestí u Koníčka na ulici Sokolovská, kde jsou rizikem územní prostory, případně 
další místa kolem ulice Sokolovská. 

 

Obrázek 10: Vazba systému parkování P+R na trasy MHD (podrobněji v příloze)  

Parkoviště systému „P+G“ neboli „Park and Go“ – „zaparkuj a jdi“ představuje rovněž systém záchytných 
parkovišť s kvalitní pěší vazbou k významným cílům zejména v návaznosti na centrum města nebo jiné 
atraktivní oblasti. Zcela nezbytné u tohoto druhu parkoviště je zabezpečení a telematická vybavenost 
s orientací na odbavovací, informační a naváděcí systém. Tuto nabídku využívá zejména uživatelská skupina 
krátkodobých a dlouhodobých návštěvníků zájmových lokalit. 
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V podmínkách města Karlovy Vary doporučujeme sledovat zejména tyto lokality: 

▪ parkoviště Varšavská/Tržnice; území budoucí přestavby 
▪ parkoviště Thermal, část soukromé nabídky 
▪ parkoviště Galerie umění 
▪ parkoviště Grandhotel Pupp, část soukromé nabídky 
▪ podzemní garáže náměstí Milady Horákové, část soukromé nabídky. 

Výhledově dále: 

▪ parkoviště Dolní Kamenná, Pobřežní u Chebského mostu 
▪ parkoviště integrovaného dopravního terminálu (IDT) Dolní nádraží, část nabídky 
▪ parkovací objekt Husovo náměstí, část nabídky. 

Parkoviště systému „K+R“ neboli „Kiss and Ride“ – „polib a jeď“ je další formou kombinované dopravy a 
současně i sdílené automobilové dopravy, s přednostním využitím v návaznosti na veřejnou dopravu. 
Nabídka míst krátkodobého stání umožňuje krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel primárně u 
nádraží, terminálů/přestupních uzlů, systém lze uplatnit také u školských zařízení, případně v blízkosti 
kulturních a sportovních středisek. Obvykle se jedná o bezplatnou službu omezenou časově do 10 minut. 
Alternativně lze toto řešit v rámci zpoplatněného krátkodobého parkování uplatněním časového limitu bez 
úhrady. 

V podmínkách města Karlovy Vary lze sledovat lokality ve vazbě na regionální a dálkovou dopravu: 

▪ vlaková stanice Karlovy Vary na ulici Nákladní 
▪ vlaková stanice/autobusové nádraží Karlovy Vary Dolní nádraží na ulici Západní 
▪ výhledově IDT Dolní nádraží, 
▪ případně lokalitu Divadelní náměstí a Císařské lázně pro dostupnost lázeňského území. 

REZIDENTNÍ ZABEZPEČENÁ PARKOVIŠTĚ 

Rezidentní zabezpečená parkoviště reprezentuje moderní způsob řešení záchytných parkovišť v rámci 
bytové zástavby, převážně situovaných na okraji oblasti v přijatelné docházkové vzdálenosti do 300 m, resp. 
do 5 minut běžné chůze. V zahraničí se tyto plochy často umisťují do srovnatelných docházkových vzdáleností, 
jako jsou zastávky hromadné dopravy. U tohoto druhu je zcela nezbytné jeho zabezpečení a telematická 
vybavenost s orientací na monitoring a odbavovací systém. Tato nabídku je přednostně orientována na 
rezidentní odstavování vozidel (bydlící v oblasti), případně i motocyklů, v omezeném rozsahu lze tuto nabídku 
využít pro odstavování lehkých nákladních vozidel do 3,5 t. 

Lokalizace těchto ploch je zřejmá z návrhů a řešení konkrétních obytných oblastí. 

PARKOVACÍ OBJEKTY/DOMY 

Parkovací objekty/domy jako jednoznačně nejnákladnější způsob řešení nedostatku parkovacích a 
odstavných stání jsou navrhovány v lokalitách, kde je nejvyšší disproporce mezi nabídkou a poptávkou a kde 
současně je také z hlediska územních podmínek efektivní vícepodlažní uspořádání. Parkovací domy se 
uplatňují především jako rezidentní, pro dlouhodobé odstavování vozidel obyvatel v lokalitách hromadného 
bydlení, mohou být navrhovány pro krátkodobé i dlouhodobé návštěvníky. Parkovací domy pro návštěvníky, 
které jsou přednostně situovány do širšího prostoru centra města, se efektivně využívají také v kombinaci s 
rezidentním odstavováním vozidel.  

Při výstavbě parkovacích objektů/domů, zejména v případě objektů pro návštěvníky, je nezbytné využívat 
moderní technologie jako např. sledování obsazenosti, odbavovací, informačními a naváděcí systémy 
v režimu on-line s možností přenosu informací do komunikačních sítí. Nelze opomenout vybavení objektů 
parkovacími místy pro motocykly a stojany na jízdní kola, kdy je obvyklé, aby tyto dopravní prostředky nebyly 
zpoplatněny.  

Lokalizace potenciálních ploch je zřejmá z návrhů a řešení konkrétních oblastí, jejich potřebná kapacita se 
bude odvíjet od nabídky, která bude proveditelná na komunikacích a stávajících parkovacích a odstavných 
plochách. 
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Následuje základní přehled uplatněných typů parkovacích objektů/domů:  

▪ parkovací etáž, nadzemní objekt 
▪ parkovací dům, nadzemní objekt 
▪ parkovací dům, podzemní objekt, kombinace 
▪ automatické parkovací systém (APS), nadzemní objekt, kombinace. 

Protože se jedná o investičně náročné objekty, je nanejvýš důležité zvládnou finanční/investiční problematika 
a pak zejména provozně ekonomickou rozvahu. Problematika je značně složitá, protože mezi důležité faktory 
ovlivňující výsledné ekonomické analýzy patří např. průměrné obsazení objektu, což odvisí na lokalitě a 
cenové struktuře a území. Pro zajištění příznivé ekonomické rozvahy bude vhodné, aby celková koncepce 
byla nastavena tak, že parkování na komunikacích a plochách bylo dražší než parkování v objektech. S tím je 
úzce spojena důsledná kontrola dodržování všech opatření pro tato organizovaná území. Návratnost investice 
by neměla překročit 20 let. Investiční a provozně ekonomická problematika parkovacích objektů je řešena 
v samostatné kapitole Orientační ekonomické parametry (viz. kapitola 2.6).  

Protože v některých lokalitách je dopravní situace z hlediska parkování a odstavování vozidel neudržitelná je 
již v současné době nutné řešit vybrané garážové a parkovací objekty v rámci časového horizontu do roku 
2025. 

Vhodné lokality mohou být například: 

▪ Dolní Kamenná 
▪ Poštovní dvůr 
▪ Krušnohorská 
▪ Čankovská 
▪ Okružní 

Výhledově dále: 

▪ IDT Dolní nádraží 
▪ Husovo náměstí 
▪ Raisova/Petřín 
▪ Pod Jelením skokem 
▪ Šumavská a další, popsané dále. 

K nalezení možných a vhodných ploch pro výstavbu parkovacích objektů, před vyhotovením projektové 
dokumentace, je potřebné analyzovat následující předpoklady a možnosti:  

▪ soulad s plochami vymezenými platným ÚPKV – dopravní plochy 
▪ změna ÚPKV ve smyslu změny platného funkčního využití dané plochy pro nové využití 
▪ změna smluvních vztahů o pronájmu u ploch ve vlastnictví města, změna majetkoprávních vztahů 

k dané ploše 
▪ stavební úpravy stávajících parkovacích ploch pro možnost navýšení nabídky např. vícepodlažním 

objektem, případně další. 

2.5.3 Oblasti placeného stání (OPS)  

Podstatou, smyslem a cílem realizace a provozování OPS je možnost nastavení pružné a efektivní 
organizace/regulace dopravy v klidu v závislosti na objektivní poptávce na dopravní obsluhu, dopravně 
urbanistických záměrech a možnostech řešeného území. Zřizovatelem OPS je město, které realizací a 
provozováním OPS pověřuje příslušný subjekt, dle výsledné institucionalizace systému. 

Hlavní očekávané přínosy jsou zejména tyto:  

▪ vytvoření jednotného systému organizování/regulace dopravy v klidu na území města 
▪ organizování nabídky na místních komunikacích ve prospěch trvale bydlících (rezidentů) 
▪ možnost řešení abonentního parkování v rámci sdílení rezidentních stání 
▪ omezení rozsahu parkování návštěvníků a jejich soustředění do vhodnějších lokalit 
▪ využívání parkovacích kapacit v různých denních cyklech (vysoká obrátkovost parkujících vozidel) 
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▪ zlepšení kvality bydlení, snížení negativních vlivů na životní prostředí.  

Navrhovaný systém OPS s rezidentním odstavováním a krátkodobým parkováním s obsluhou parkovacími 
automaty (PA) je určen pouze pro osobní vozidla kategorie M1 – vozidla s nejvýše osmi místy k sezení kromě 
místa k sezení řidiče, vozidla nesmí mít prostor pro stojící cestující. Počet míst k sezení může být omezen na 
jedno (tj. místo k sezení řidiče), vyhláška 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Ke zvážení je 
parkování/odstavování nákladních vozidel kategorie N1, skupiny malé s užitečnou, respektive celkovou 
hmotností okolo 800/2000 kilogramů. 

Parkování/odstavování nákladních vozidel a autobusů je řešeno v samostatné kapitole, přičemž parkovací a 
odstavné plochy pro tyto nákladní vozidla a autobusy mohou být zpoplatněna.   

Přehled oblastí s předpokládanou regulací dopravy v klidu (OPS): 

▪ Centrum města a navazující oblasti; podpora rezidentního parkování, řešení abonentního 
parkování, včetně ubytovaných hostů, krátkodobé parkování společně se systémy P+R, P+G, 
regulace dopravy v klidu může být řešena také v části území Tuhnice 

▪ Lázeňské zóna a související lokality; podpora rezidentního parkování, řešení abonentního 
parkování, včetně ubytovaných hostů, výrazné omezení automobilové dopravy, dostupnost řešena 
systémy MHD, MHD-taxi, P+R a P+G 

▪ Obytné oblasti Tuhnice a Drahovice, z části v souvislosti s řešením centrální oblasti města 
▪ Obytné oblasti Tuhnice, Rybáře, lokality Čankovská, Růžový vrch 
▪ Obytná oblast Stará Role, lokalita Školní 
▪ Obytná oblast Dvory, Bohatice. 

Vymezená rezidentní stání, regulace dopravy v klidu předpokládáme v následujících oblastech: 

▪ Obytné oblasti Tuhnice a Drahovice 
▪ Obytná oblast Rybáře, lokalita Sokolovská 
▪ Obytná oblast Dvory. 

Doprovodná opatření a předpoklady pro zavedení OPS jsou zejména tyto: 

▪ kontrola dodržování pravidel pro parkování/odstavování, včetně uplatňování restriktivních opatření 
při nedodržování těchto pravidel 

▪ informační systém ohledně vymezených oblastí OPS (komunikace s veřejností, informační tabule 
atd.)  

▪ pravidla plateb v oblastech pro různé režimy (rezidentní/abonentní, návštěvnický, kombinovaný) 
▪ parkovací doklady, pestrost nabídky podle časové platnosti a druhu (jednorázová platba až 

celoroční karta, přenosnost karet 
▪ zastupitelnost a sdílené využívání parkovacích míst rezident/abonent/návštěvník 
▪ problematika vyhrazených parkovacích stání, podpora čisté mobility, sdílená vozidla a další.  

Navrhujeme, aby rezidentní oprávnění ke stání osobního motorového vozidla mohla obdržet fyzická osoba, 
která splňuje následující podmínky: 

▪ je vlastníkem osobního motorového vozidla nebo na základě potvrzení zaměstnavatele využívá 
služební vozidlo k soukromým účelům 

▪ má ve vymezené oblasti místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti 
obce 

▪ nevlastní nebo nemá v pronájmu parkovací místo nebo garáž, 

přičemž oprávnění doporučujeme vydávat pouze na 1 vozidlo, každé další by mělo být řešeno mimo veřejný 
prostor. Je zřejmé, že stávající legislativa neumožňuje naplnění všech uvedených podmínek, nicméně se jedná 
o podmínky, které lze uplatňovat v zahraničí. Domníváme se, že poslední bod a omezení pouze na 1 vozidlo 
lze řešit obecně závaznou vyhláškou, tuto domněnku je nutné právně ověřit. 
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V případě města Karlovy Vary lze za speciální druh OPS považovat existující zpoplatnění vjezdu do části 
vnitřního území lázeňského místa Karlovy Vary, které je možné zjednodušeně považovat za „mýto“. Tento 
nástroj regulace dopravy sice nemá zatím v legislativě ČR oporu, nicméně různé formy existují. Pravidla jsou 
dána Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Karlovy Vary č. 12/2019 o místním poplatku povolení k 
vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.  Z hlediska funkčnosti považujeme stávající 
stav za nedobrý, vedle regulace poptávky není řešen dohled a kontrola, není v území důsledně specifikována 
nabídka, přičemž rozpor mezi nabídkou a poptávkou je zřejmý. V rámci vymezeného území jsou dále lokálně 
uplatněny dříve zmíněné OPS jako např. v případě ulice Raisova a dalších. 

Stávající ceny parkovacích karet považujeme za vyhovující a akceptovatelné a měly by korespondovat 
s náklady na opravy a údržbu místních komunikací. V následujících kapitolách je doporučena cena 500,- 
Kč/rok za rezidentní parkovací kartu, což odpovídá přibližně ½ těchto ročních udržovacích nákladů, v případě 
abonentní parkovací karty je doporučena cena 2-3 tisíce Kč/rok.  

 

DOPRAVNĚ ÚZEMNÍ REGULACE BEZ ZPOPLATNĚNÍ 

Vedle OPS předpokládáme ve vybraných lokalitách uplatnění dopravně území regulace bez zpoplatnění 
s cílem řešit nedobrou dopravní situaci v dostupnosti území. Tato problematika úzce souvisí s řešením 
parkování a odstavování vozidel na komunikacích, kapitola 2.5.1 Parkování v uličním profilu. Využití tohoto 
nástroje se předpokládá v oblastech, kde není zcela efektivně využita stávající nabídka a současně zde ještě 
není zcela neudržitelný stav dopravy v klidu 

2.5.4 Parkování a odstavování autobusů a nákladních vozidel 

Pro parkování a odstavování linkových autobusů (veřejná linková doprava) v současné době slouží jednotlivá 
stání v rámci plochy autobusového nádraží a terminálu Karlovy Vary. Stání jsou vymezena s ohledem na 
organizaci provozu autobusové dopravy MHD a veřejné linkové. Nelze předpokládat, že kapacita 5-7 stání 
odpovídá potřebnosti, z hlediska kvality odstavování je situace ještě méně uspokojivá. Tato problematika 
však nespadá do obsahu dokumentace. 

ZÁJEZDOVÉ AUTOBUSY 

Parkování a odstavování zájezdových autobusů je v současné době řešeno na parkovišti autobusů KOME na 
ulici Slovenská, kde je k dispozici odhadem kolem 25 stání (plocha není provozně uspořádána, např. kolmé 
stání vyžaduje rozměry 3,5/16,5 m a šířka přilehlého pásu 18-19,5 m). Parkoviště je vybaveno základním 
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zázemím pro pasažéry i řidiče, cena je stanovena na 260,- Kč/1. hodina, resp. 650,- Kč/24 hodin. 
Provozovatelem je DPKV a.s.  

Další parkovacím a odstavným parkovištěm pro zájezdové autobusy je z větší části soukromá plocha v rámci 
Dopravního terminálu na ulici Západní. Parkoviště nabízí kapacitu až 45 stání pro autobusy. K dispozici jsou 
služby v rámci vlakové stanice Karlovy Vary dolní nádraží, která je od autobusových stání vzdálena přibližně 
200 m. Cena je stanovena na 80,- Kč/1. hodina, resp. 600,- Kč/24 hodin.  

Zadávací podmínky dokumentace obsahují mimo jiné následující požadavek „Navržení systému pro 
krátkodobé parkovaní pro návštěvníky města ve vazbě na dostupnost turisticky atraktivního území v zóně 
UNESCO“. Právě zájezdovou autobusovou dopravu využívá výrazná část krátkodobých návštěvníků města 
Karlovy Vary. Pokud bychom předpokládali obsazená stání autobusů (70 stání), místa v autobusech (50 osob) 
a celodenní parkování jednalo by se přibližně o 3,5 tisíce osob, které mohou denně navštívit město. Podle 
veřejně dostupných informací, na základě ekonomických dat, bylo ve městě Český Krumlov odbaveno 
v průměru kolem 100 autobusů denně.  

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že stávající stav vyžaduje změny v organizování provozu zájezdových 
autobusů prakticky ze všech hlavních hledisek – kapacita, dostupnost, kvalita.  

V podstatě lze danou problematiku řešit ve dvou verzích, 

▪ Stávající systém revitalizovat a zkvalitnit, nabídku doplnit podle existujícího společného způsobu 
odbavování cestujících a odstavování autobusů, nebo 

▪ Sytém přebudovat ve smyslu oddělení nástupu a výstupu cestujících od dlouhodobého odstavování 
autobusů.   

Doporučujeme realizovat systém, který bude sestaven z parkovacích ploch pro dlouhodobé odstavení 
autobusů a dále výstupních a nástupních terminálů/míst pro krátkodobé stání. Dlouhodobá parkoviště, 
odstavná stání autobusů jsou dočasně řešena v rámci stávající nabídky, výhledově jsou navržena mimo 
zastavěné území, lze využít také plochy pro odstavování nákladních vozidel. Na plochách neuzpůsobených 
pro bezpečný pohyb cestujících doporučujeme odstavovat pouze prázdné autobusy. 

Výstupní a nástupní terminály/místa slouží pouze pro krátkodobé stání autobusů umožňující výstup a nástup 
cestujících. Předpokládáme, že terminál bude vybaven nejvýše 3-5 parkovacími stáními, maximální doba 
pobytu autobusu na tomto terminálu/místě bude 30 minut a „provozní doba“ parkování pak např. v rozmezí 
9-19 hodin. Terminály jsou navrhovány v blízkosti centra města, lázeňského území nebo společensky a 
turisticky atraktivních lokalit, v rámci efektivního sdílení ploch lze využít parkoviště systému P+R. 
Terminály/místa musí být informačně vybaveny jako součást informačního a naváděcího systému dopravy 
v klidu zahrnující např. informace týkající se plynulého odbavování autobusů, lokality pro dlouhodobé 
odstavování autobusů, trasy k těmto lokalitám, zpoplatnění za pomocí inteligentního odbavení a další.  

Lokalizace výstupních a nástupních terminálů/stání 

▪ Terminál Karlovy Vary, ulice Západní 
▪ Parkoviště KOME, ulice Slovenská 
▪ Plocha ulice Polská 
▪ Plocha ulice Bečovská. 

Výhledově: 

▪ IDT Dolní nádraží (pravobřežní komunikace) jako náhrada za terminál v ulici Západní 
▪ Dolní Kamenná. 

Lokality pro dlouhodobé parkování autobusů 

▪ Terminál Karlovy Vary, ulice Západní; dočasně 
▪ Parkoviště KOME, ulice Slovenská; dočasně 
▪ Autobusy Karlovy Vary a.s., ulice Sportovní (soukromý vlastník) 
▪ Tuhnice, ulice Bečovská (vlastník SMKV). 
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Výhledově jako alternativa: 

▪ IDT Dolní nádraží (pravobřežní komunikace) jako náhrada za terminál v ulici Západní 
▪ Dolní Kamenná 

Varianta kombinované řešení 

Varianta kombinovaného řešení představuje revizi a modernizaci stávajícího systému, kdy je zachována 
stávající koncepce ploch KOME a Polská, ve stejném režimu je budována plocha Bečovská, výhledově lokalita 
Dolní Kamenná. Stávající terminál Karlovy Vary, výhledově IDT Dolní nádraží pak obsahují pouze výstupní a 
nástupní terminály, odstavná stání autobusů jsou situována na plochy Bečovská, případně Dolní Kamenná. 
Kombinovaný systém bude vyžadovat vyšší úroveň logistiky než v případě jednotné koncepce s oddělenými 
výstupními/nástupními terminály a odstavování zájezdových autobusů. Podkladem pro tuto alternativu 
návrhu je dokument Záchytná parkoviště pro Karlovy Vary; KAM KV květen 2019. 

NÁKLADNÍ VOZIDLA 

Parkování a odstavování nákladních vozidel na území města Karlovy Vary je řešeno na základě následujících 
výchozích předpokladů: 

▪ Tranzitní a dálková nákladní doprava by měla být přednostně organizována a regulována do tras 
mezinárodních tahů dálnic a silnic I. třídy a parkování/odstavování vozidel by mělo být řešeno 
v rámci těchto komunikací, což je v gesci MD, resp. ŘSD. V zájmovém území se jedná o silnice I/6 
(E48), I/13 (E442) a I/20 (E49). 

▪ Místní/lokální a regionální dopravci si musejí zajistit parkování a odstavování svých provozovaných 
nákladních vozidel na svých pozemcích, parkovacích dvorech, garážích, případně plochách na to 
vyhrazených. Vzhledem k tomu, že město Karlovy Vary uplatňuje na vjezdech do města svislé 
dopravní značení IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ v kombinaci s B 29 „Zákaz stání“ a E 5 
„Největší povolená hmotnost 3,5 t, je zřejmé, že je to jejich povinnost. 

Za těchto předpokladů je parkování a odstavování nákladních vozidel zaměřeno na nákladní vozidla do 3,5 t, 
tedy kategorie nákladních vozidel N1. 

Konkrétní lokalizace je řešena v rámci jednotlivých oblastí. V zásadě se jedná o vymezené části záchytných 
parkovišť situovaných na okraji řešeného území, plochy jsou zabezpečené a monitorované, mohou být 
zpoplatněné. 

2.5.5 Dopravně telematická podpora, využití ITS 

Stávající parkovací technologie představuje lokální obslužné i bezobslužné systémy pro jednotlivé parkovací 
plochy bez dalších komunikačních vazeb. V podstatě se jedná o technické vybavení parkovacích ploch 
parkovacími automaty, parkovací plochy s obsluhou, které jsou postupně přestavovány na bezobslužné 
s automatickým závorovým systémem nebo plochy bez technologického vybavení. V majetku města Karlovy 
Vary není doposud žádný hromadný parkovací dům. Soukromé parkovací domy, jako např. na náměstí Dr. 
Milady Horákové, v ulici Libušina jsou vybaveny standardní odbavovací technologií, rovněž bez dalších 
komunikačních vazeb. K dispozici jsou zde pouze základní informace o nabídce, chybí sofistikované 
nadstavbové služby, např. aplikace o obsazenosti. 

Pro dosažení cílů a naplnění očekávání a přínosů je důležité, aby řešení konkrétních projektů technologického 
vybavení parkovacích kapacit vycházelo z jednotného návrhu architektury parkovacího systému a popisu jeho 
funkcí. K řešení aktivního technologického vybavení je tedy nutné zaměřit pozornost především na ty oblasti, 
které musí být respektovány v rámci zadávacích a projektových dokumentací, na základě kterých bude 
parkovací systém města Karlovy Vary rozvíjen. 

Upozorňujeme, že dokumentace neřeší projektovou úroveň dopravně telematické problematiky ani stavební 
a dopravně organizační opatření pro konkrétní místa. Předpokládá se, že obojí bude podrobně řešeno v rámci 
návazných projektů.  
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Základní požadavky na parkovací systém města (PSKV):  

▪ Struktura parkovacího systému 
▪ Dopravně informační portál 
▪ Standardy vybavení parkovacích kapacit 
▪ Integrace městské a soukromé nabídky 
▪ Kontrolní a dohledové prostředky 
▪ Metody a způsoby placení. 
▪ Akceptace dopravně organizačních změn veřejností 

STRUKTURA PARKOVACÍHO SYSTÉMU  

Úkolem struktury parkovacího systému je definování hlavních prvků, modulů/podsystémů, včetně jejich 
funkcí a komunikačních vazeb mezi nimi, a tím umožnit vytváření konkrétních funkčních aplikací parkovacího 
systému v jednotlivých realizačních fázích jeho tvorby. Fakticky se může jednat např. o propojení a integraci 
funkcí dílčích parkovacích zařízení napojených na hlavní server dle schéma. Pro zachování flexibility 
doporučujeme modulární řešení.  Pro export vybraných zpracovaných dat z hlavního serveru, pro možnost 
sdílení dopravních informací a jejich další využití musí být parkovací systém vybaven otevřeným datovým 
rozhraním, vhodný je např. v Evropě rozšířený otevřený komunikační protokol DATEX II. 

Dílčími parkovacími zařízeními s příslušnou technologií mohou být např. 

▪ záchytná parkoviště systému P+G, P+R 
▪ zabezpečené rezidentní plochy, parkovací domy/objekty 
▪ dohledová a kontrolní činnosti oblastí placeného stání 
▪ výstupní/nástupní terminály a parkovací plochy autobusů 
▪ registrace/kontrola vjezdu do vnitřního lázeňského území 
▪ informační a naváděcí systém, sledování obsazenosti a další. 

 

Obrázek 11: Ukázka obecné struktury parkovacího systému, Eltodo 

DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ PORTÁL  

Zásadní pro komplexní kvalitu dopravy v klidu jsou informace směrem k veřejnosti o možnostech parkování, 
především pak volných kapacitách a navedení k nim, možnosti jejich využívání a dalších službách systému. 
Tyto informace je možné k veřejnosti přenést několika způsoby, především se jedná o následující:  

▪ Komplexní naváděcí systém proměnného dopravního značení na pozemních komunikacích s on-line 
informacemi o počtu volných míst na jednotlivých významných parkovacích plochách a v objektech 
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▪ Webové aplikace k přenosu informací pro interní potřeby, např. v případě oblastí placeného stání 
(rezidentní/abonentní karty/PA), evidence a kontroly nad vjezdy do vnitřního lázeňského území atd. 

▪ Webové aplikace pro veřejné využití, např. platební systémy, možnost rezervace a další 
▪ Mobilní navigace na jednotlivé významné parkovací plochy a objekty. 

STANDARDY VYBAVENÍ PARKOVACÍCH KAPACIT  

Doporučujeme městské parkovací kapacity přestavovat a budovat výhradně jako parkovací plochy 
bezobslužné, veškeré on-line spojení se zákazníkem bude řešeno prostřednictvím hlasového, obrazového a 
datového spojení s centrem provozně technického zabezpečení, který může být řešen v rámci útvaru DPKV. 
Výjimkou může být dočasná obsluha v případě parkovacího domu Pod Jelením skokem, který je navrhován 
jako automatický parkovací systém (APS). V zásadě se jedná o formu standardizace řešení parkovacích ploch 
a zařízení na území centra města a okolí, v lázeňské zóně a navazujícím území, případně v dalších částech 
města dle konkrétních řešení. 

 

Obrázek 12: Ukázka automatického parkovacího systému 

Samostatnou kapitolou je pak informační a naváděcí systém, který využívá data ze zařízení jednotlivých 
parkovacích ploch o jejich obsazenosti. Samotný systém navigace vozidel musí být svou strukturou otevřený, 
zahrnující městské i soukromé významné parkovací kapacity, případně i další veřejná parkoviště a zařízení. Je 
nezbytné zajistit přístup prostřednictvím webové aplikace u provozovatele, rovněž také všem uživatelům 
mobilních navigací. Bylo vyhodnoceno, že naváděcí systém může snížit dopravní výkon z titulu hledání 
volného parkovacího místa až o 30 %. Uvedené může být řešeno v rámci projektu ISIP, Integrovaný systém 
inteligentního parkování.  
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Obrázek 13: Ukázka naváděcího systému Eltodo 

INTEGRACE MĚSTSKÝCH A SOUKROMÝCH PARKOVACÍCH KAPACIT  

Pro dosažení kvality a efektivity systému je zcela nezbytné, aby byl řešen jako otevřený parkovací systém, 
jehož základní principy mohou integrovat a sdílet městské i soukromé parkovací kapacity. Společná nabídka 
by tak poskytovala službu na základě dohodnutých společných principů a prostřednictvím zastřešujících 
funkcí parkovacího systému. Díky vzájemnému přenosu dat, jednotnému informačnímu systému a 
nadstavbových služeb bude městská a soukromá nabídka jako celek srozumitelná a přínosná.  

Základní podmínky pro přistoupení soukromých vlastníků:  

▪ poskytování on-line informací o nabídce volných parkovacích míst 
▪ datové spojení s centrem provozně technického zabezpečení.  

Po smluvním přistoupení k systému by měly být k dispozici následující služby:  

▪ dopravně informační portál s webovou a mobilní aplikací a jejich funkcemi 
▪ městský informační systém navádění na vybraná parkoviště prostřednictvím pevných a 

proměnných informačních tabulí rozmístěných na území města s informacemi o volných 
parkovacích kapacitách a navigaci k těmto objektům 

▪ datové výstupy o parkovacích objektech, jejich službách a volných kapacitách, které budou na 
úrovni otevřeného komunikačního rozhraní k dispozici provozovatelům mobilních navigačních 
systémů 

▪ centrální zprostředkování rezervační služby a další.  

KONTROLNÍ A DOHLEDOVÉ SYSTÉMY 

Pro podporu a zajištění dodržování pravidel parkovacího systému je nutná realizace funkčního a efektivního 
systému kontroly a dohledu. Značná část nabídky by měla být řešena bezobslužným zabezpečeným systémem 
s propojením na provozně technické centrum a městskou policii, jedná se zejména o zabezpečené parkovací 
plochy R, P+R, P+G a parkovací objekty/garáže. Přednostní orientace by tak měla být zaměřena na oblasti 
placeného stání (rezidentní oblasti a plochy vybavené PA) a na dohled nad vjezdy do vnitřního lázeňského 
území.  

V případě oblastí placeného stání se nabízí dohled a kontrola formou plovoucího vozidla pro dohled nad 
parkujícími vozidly s kamerovým systémem a vyhodnocováním oprávněnosti k parkování a odstavování 
vozidla. Podle veřejně dostupných informací nabízí v současné době tuto službu společnost Eltodo a.s., cena 
vozidla se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč. Ve věci provozních nákladů a dalších náležitostí týkajících se zajištění 
této služby doporučujeme přímé oslovení společnosti z pozice Magistrátu města Karlovy Vary. 
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Obrázek 14: Ilustrační obrázek dohledového vozidla 

Evidenci a kontrolu vjezdů do lázeňského území předpokládáme řešit za pomocí dvou úrovní stanovišť (vnitřní 
oblast a související lokality) formou detekce video záznamem nebo jiných sofistikovaných detekčních 
systémů, kterými je možné na principu kamerového dohledu vyhodnocovat oprávněnost k vjezdu do území. 
Příslušná dohledová aplikace musí mít v režimu on-line k dispozici přehled registračních značek s oprávněním 
ke vjezdu do oblasti. Vozidla IZS a další obdobná se předpokládají s automatickým oprávněním ke vjezdu. 
Vozidla bez registrace k oprávněnému vjezdu budou řešena ve správním řízení.  

METODY A ZPŮSOBY PLACENÍ  

Platebních metody musí obecně vycházet a podporovat funkce, kterými již dnes disponují nebo budou 
disponovat jednotlivá zařízení parkovacího systému. Způsob plateb doporučujeme integrovat společně 
s dalšími městskými systémy, jako např. u DPKV nebo jiných. Doporučujeme uplatňovat především následující 
formy plateb: hotovost, platba kartou, mobilní platba, e-mail, případně další. 

AKCEPTACE DOPRAVNĚ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN VEŘEJNOSTÍ  

Organizování dopravy v klidu bude zcela novým prvkem v dopravním životě města. Protože obsahuje také 
regulační opatření, např. oblasti placeného stání, bude části veřejnosti vnímáno negativně. Proto bude zcela 
nezbytné veřejnost systematicky a průběžně informovat o přípravě a budování systému, a pak lze 
předpokládat, že pokud se podaří připravované kroky vysvětlit, bude služba většinou částí veřejnosti přijata 
pozitivně a s pochopením. 

2.5.6 Zásady řešení odstavování vozidel ve stabilizované obytné zástavbě  

Problematika odstavování vozidel v charakteristických oblastech jako rodinná zástavba nebo nízkopodlažní 
zástavba je dále řešena popisnou formou tak, aby byly pojmenovány hlavní zásady možného/uplatnitelného 
řešení vzhledem k typu zástavby. Jedná se o situace týkající se výhradně stabilizovaného území a jeho uličního 
profilu komunikace, kde dochází ke stání osobních vozidel. Tento popis umožní základní orientaci 
v dopravních situacích, současně může být nápomocen při rozhodování o způsobech řešení. Hlavní zásady 
jsou definovány pro stupeň automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, což je doporučená automobilizace 
v rámci Aktivního a systémového řešení dopravy v klidu města Karlovy Vary. 
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Hlavní zásady řešení se vztahují výhradně k zastavěnému a stabilizovanému území, kde jsou identifikovány 
dále uvedené převládající problémy a závady, s cílem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. 
Rekonstrukce komunikací nebo nová dopravní infrastruktura musí vycházet z příslušných ČSN a TP.  

Převládající obecné problémy/závady při parkování a odstavování vozidel na pozemních komunikacích: 

▪ nedostatečná volná šířka vozovky 
▪ stání vozidel na chodníku 
▪ stání vozidel u přechodu pro chodce a v křižovatce. 

Upozorňujeme, že dodávková vozidla, resp. lehká nákladní vozidla do 3,5 t patří do kategorie nákladní vozidlo 
a jejich stání na parkovacích a odstavných stáních a plochách pro osobní vozidla je nedovolené. Obvykle se 
těmto vozidlům vymezují stání/plochy na okraji obytné zástavby, v případě většího počtu vozidel 
doporučujeme využívat formu zabezpečené plochy. 

OBLASTI RODINNÉHO BYDLENÍ, LOKALITY NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY DO 2 PODLAŽÍ 

Vzhledem k hustotě zalidnění je u tohoto druhu zástavby možné řešit parkování a odstavování vozidel v rámci 
uličního profilu formou podélného stání na komunikaci. U zástavby rodinných domů musí být odstavování 
vozidel primárně řešeno na soukromých pozemcích, hustota zalidnění kolem 30 osob/ha dovoluje stání 
vozidel podél jedné strany komunikace i pro oboustrannou rodinnou zástavbu. 

V případě nízkopodlažní zástavby bytových domů do 2 podlaží, s hustotou zalidnění kolem 300 osob/ha, se 
předpokládá stání vozidel podél jedné strany komunikace pouze pro jednu stranu nízkopodlažní zástavby. 

 

Obrázek 15: Odstavování vozidel v ulici Kvapilova, nevyhovující řešení obytné ulice 

Obrázek ulice Kvapilovy, dokládá zcela nevyhovující řešení jednopruhové, jednosměrné komunikace ve formě 
obytné ulice s povoleným stání vozidel na chodníku. Závadou je nedostatečný, resp. neexistující pobytový 
prostor pro pohyb chodců. Doporučujeme zmírnit rizika dopravní situace vytvořením četných prostor pro 
míjení vozidel a chodců, aby se režim alespoň přiblížil rovnocennému postavení účastníků provozu. 

LOKALITY ZÁSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ OD 3 DO 4 PODLAŽÍ 

Stání vozidel u zástavby bytových domů se třemi nebo čtyřmi podlažími, kde hustota zalidnění dosahuje 
zhruba 700 osob/ha, je možné řešit v rámci uličního profilu pouze v případě jejich šikmého nebo kolmého 
uspořádání. Také zde platí, že stání vozidel na jedné straně komunikace zabezpečuje nabídku pouze pro jednu 
stranu nízkopodlažní zástavby. 
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Obrázek 16: Dopravní situace v ulici Třeboňská, slepý úsek, 1. část 

 

Obrázek 17: Dopravní situace v ulici Třeboňská, slepý úsek, 2. část 

Obrázky ulice Třeboňské dokumentují celkově nevyhovující a nepřehlednou dopravní situaci. Předně se jedná 
o nedostatečnou nabídku odstavných stání v rámci lokality s 3 podlažními bytovými domy. Absence chodníků 
předpokládá pochyb chodců ve vozovce, přičemž nedostatečná šířka vozovky neumožňuje bezpečné míjení 
vozidel a chodců. Na komunikacích nejsou uplatněny žádné regulační prvky k bezpečné chůzi po komunikaci. 

Připravovaná přestavba ulice Třeboňská zdařile kultivuje uliční prostor, formou obytné ulice řeší smíšený 
provoz na komunikaci. Opomíjí však nedostatečný počet odstavných stání v lokalitě, u této problematiky se 
situace spíše zhoršuje. Návrh předpokládá 35 vyznačených stání, provedený dopravní průzkum evidoval na 
komunikaci parkovací ploše 38 vozidel, mimo tyto prostory dalších 23 vozidel, celková poptávka dosahovala 
61 vozidel. Z doloženého projektu není zřejmý způsob řešení navazujících úseků v rámci obytné ulice, kde je 
odstaveno uvedených 23 vozidel.  

Dle výše uvedených zásad by měly být stání řešeny především v šikmém nebo kolmém uspořádání, což 
v některých úsecích komunikace by bylo možné. 
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Obrázek 18: ulice Třeboňská-rekonstrukce; DÚR, DSP 1. část 

 

Obrázek 19: ulice Třeboňská-rekonstrukce; DÚR, DSP 2. část 

Stání vozidel u uvedených druhů zástavby, v rámci stávajícího uličního profilu, je možné řešit při zajištění 
alespoň těchto minimálních parametrů: 

▪ volná šířka vozovky je alespoň 3 m, toto platí pro komunikace s jednosměrným provozem; v případě 
obousměrného provozu a intenzity dopravy do 500 vozidel/24 hodin je podmínkou zřízení míst pro 
míjení dle ČSN 

▪ pěší doprava využívá chodník o min. šířce 1 m, pokud chodník chybí nebo slouží k odstavování vozidel, 
musí být volná šířka vozovky zvětšena o chodecký pás min. šířky 1 m; pohyb chodců ve vozovce lze 
předpokládat při nízké intenzitě chodců (stupeň úrovně kvality A), intenzitě dopravy do 500 vozi-
del/24 hodin a rychlosti nejvíce 30 km/hodinu 

▪ při intenzitě vozidel vyšší než 500 vozidel/24 hodin, obousměrném provozu a zákazu vjezdu náklad-
ních vozidel, mimo dopravní obsluhu, doporučujeme volnou šířku vozovky nejméně 5 m; při provozu 
vozidel MHD je volná šířka vozovky min. 6 m 

▪ vyšší intenzita pěší dopravy (stupeň úrovně kvality B a vyšší) vyžaduje chodník podél komunikace 
s min. šířkou 2 m 

▪ standardní situace je nezbytné řešit podle příslušných ČSN/TP. 

Poznámka: Intenzita dopravy 500 vozidel/24 hodin reprezentuje v podmínkách města Karlovy Vary přibližně 200-
250 domácností 
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LOKALITY VÍCEPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY OD 5 PODLAŽÍ 

Oblasti vícepodlažní zástavby jsou podrobněji řešeny touto dokumentací, poznamenáváme, že např. lokality 
Bohatice, Sokolovská, 1. máje, K. Kučery a další zahrnují také zástavbu 4 podlažních bytových domů.  

Zásady doložené u zástavby rodinných domů a nízkopodlažní zástavby bytových domů nabízejí možnosti 
částečného řešení nabídky odstavných a parkovacích stání v rámci uličního profilu. S ohledem na výše 
uvedené by mělo být preferováno šikmé a kolmé uspořádání stání vozidel. Další nabídka musí být řešena 
formou kapacitních parkovacích ploch a objektů na okraji obytné zástavby, je zcela nezbytné, aby tato 
nabídka obsahovala přednosti jako např. garance místa, zabezpečení a bezpečnostní dohled. 

Poznámka: Upozorňujeme, že od 5 nadzemních podlaží (budovy s požární výškou nad 12 m) je u bytových domů 
nezbytné vymezit a vyznačit nástupní plochu pro požární techniku HZS. 

2.6 ORIENTAČNÍ EKONOMICKÉ PARAMETRY 

Celková provozně ekonomická rozvaha, včetně možných finančních pobídek jsou obsaženy v samostatné 
kapitole 4.  

Souhrn objektů, provozně ekonomický propočet. Zde jsou pouze doloženy orientační ekonomické parametry 
související s financováním dopravy v klidu. Uvedené parametry jsou v cenové hladině roku 2019, ceny 
neobsahují DPH. Ceny dále neobsahují náklady na majetkoprávní vypořádání, včetně případné likvidace 
objektů, dopravní a technickou infrastrukturu v území.  

ÚZEMNÍ A DOPRAVNÍ REGULACE, LÁZEŇSKÁ OBLAST A SOUVISEJÍCÍ LÁZEŇSKÉ LOKALITY, ZŘÍZENÍ OPS, ÚZEMÍ CENTRA MĚSTA A 

SOUSEDÍCÍ OBLASTI 

Odhad investičních nákladů:  

▪ investice      3-5 mil. Kč 

PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ STÁNÍ 

Odhad investičních a provozních nákladů:  

▪ investice      60-100 tisíc Kč/stání 
▪ provozní náklady     1-2 tisíce Kč/rok/stání  

PARKOVIŠTĚ SYSTÉMŮ P+G, P+R SE ZÁKLADNÍM VYBAVENÍM, REZIDENTNÍ ZABEZPEČENÁ PARKOVIŠTĚ 

Odhad investičních a provozních nákladů:  

▪ investice v místě stávajícího parkoviště  100-200 tisíc Kč/stání 
▪ investice na nezpevněné ploše   200-300 tisíc Kč/stání 
▪ provozní náklady     4-6 tisíc Kč/rok/stání  

PARKOVACÍ OBJEKTY/DOMY 

Odhad investičních a provozních nákladů na 1 stání podle jednotlivých základních typů:  

▪ parkovací etáž, nadzemní objekt, investice 200-300 tis. Kč  provoz 3-5 tis. Kč/rok 
(doporučena jsou max. 3 podlaží) 

▪ parkovací dům, nadzemní objekt  400-600 tis. Kč   7-10 tis. Kč/rok 
▪ parkovací dům, podzemní objekt  700-1.000 tis. Kč  10-15 tis. Kč/rok 
▪ APS, nadzemní objekt    500-700 tis. Kč.   20-30 tis. Kč/rok. 
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3. ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH VYBRANÝCH LOKALIT 

3.1 LÁZEŇSKÉ ÚZEMÍ A SOUVISEJÍCÍ LOKALITY 

Vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary definuje Nařízení vlády 321/2012 Sb. O stanovení lázeňského 
místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary. Nařízení vlády, kromě vymezení území 
lázeňského místa a vnitřního území lázeňského místa stanovuje např. 

▪ Omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa a zařízení, která se v něm nesmí 
zřizovat 

▪ Činnosti, které se na území lázeňského místa omezují nebo zakazují. 

Zejména příslušné články v § 4 a § 6 nařízení vlády se bezprostředně týkají zejména problematiky dopravy 
v klidu. 

 

 

 

Právě ve smyslu vymezených území, jednotlivých omezení a zákazů daných tímto nařízením je také 
koncipována dopravní obsluha území, přičemž další inspirací může být vymezení části území, kde je uplatněn 
zákaz podle § 6, odstavec 2. Následující obrázek dokládá vymezení území vnitřního území lázeňského místa 
Karlovy Vary dle Nařízení vlády 321/2012 Sb.  

Pro potřeby řešení dopravy v klidu bylo předmětné území rozděleno na: 

▪ Vnitřní lázeňské území; je vymezeno ulicemi I.P. Pavlova, Vřídelní, Mlýnské nábřeží, Tržiště, Lázeňská, 
Stará Louka, Mariánská, náměstí Svobody, Divadelní náměstí, Nová Louka a Mariánskolázeňská. 
Omezený provoz vozidel je umožněn pouze na komunikacích I.P. Pavlova, Vřídelní, Divadelní náměstí 
(část), Nová Louka, Mariánskolázeňská a Tržiště (část). 
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▪ Související lázeňské lokality; navazující území na vnitřní lázeňské území v rámci vnitřního území 
lázeňského místa Karlovy Vary s členěním 

o severozápadní oblast 
o oblast Zámecký vrch 
o oblast Na Vyhlídce, Moravská 
o oblast Libušina, Husovo náměstí. 

 

Obrázek 20: Vymezení lázeňské zóny a souvisejících lokalit 
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3.1.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
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Obrázek 21: Výřez Lázeňského území a souvisejících lokalit; Územní plán města Karlovy Vary 
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Obrázek 22: Výřez demografie (počet obyvatel) ve sčítacích obvodech lázeňského území; Zdroj: SLDB 2011 
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Obrázek 23: Výřez Lázeňského území a souvisejících lokalit; návrh nového Územního plánu Karlovy Vary 
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Obrázek 24: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

Parkování a odstavování vozidel a organizaci dopravy v lázeňské zóně a navazujících lokalitách lze 
zjednodušeně charakterizovat jako složitý, velmi komplikovaný dopravní organismus, který ve své podstatě 
obsahuje protichůdná očekávání. Na jedné straně co nejlepší podmínky pro pěší dopravu návštěvníků a 
lázeňských hostů a výrazně dopravně zklidněný prostor a současně přijatelnou dopravní obsluhu území, 
včetně zásobování. Složitost je umocněna v současné době zvolenou regulací dopravy, která ve své podstatě 
žádnou regulací není, což je také uvedeno v zadávací dokumentaci.  

Dopravní charakteristika území je převzata z dokumentu Plán udržitelné městské dopravy a Generel dopravy 
Karlovy Vary, strukturu území reprezentují zjištěné demografické údaje podle ČSÚ. Vymezené vnitřní území 
lázeňského místa (VÚLM) představuje odhadem kolem 8-9 tisíci přítomných osob, včetně zaměstnanců a 
obyvatel, během běžného pracovního dne. Proto rozhodujícím cílem řešení dopravy v klidu ve VÚLM je 
výrazné omezení silniční dopravy, resp. výrazné zklidnění dopravy oproti současnému stavu. 
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Obrázek 25: Sledované oblasti dopravy v klidu v rámci PUMM a GD KV, lázeňské území a navazující lokality 

Rozložení uživatelských skupin dokládá následující graf a tabulka jako výsledky průzkumu statické dopravy, 
provedeného v rámci GD a PUMM KV. Uvedené výsledky jsou základní motivací pro navržená opatření v rámci 
řešené lokality.  
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Graf 3: Denní variace poptávky podle uživatelských skupin za sledované území D, E, F 

 

Tabulka 2: Karlovy Vary, odhad poptávky pro výhledové období roku 2030 

Ze základní analýzy poptávky, kdy výhledová poptávka v maximální hodině je odhadována na 890 vozidel, 
tvoří jednotlivé uživatelské skupiny obyvatel, návštěvník, vč. dlouhodobého a zaměstnanec přibližně třetinu. 
Protože se nejedná o standardní území z hlediska dopravy v klidu, jsou počty vozidel u skupin 
návštěvník/zaměstnanec vzájemně nejisté. Nejvyšší počet kolem 600 vozidel náleží uživatelské skupině 
obyvatel, jedná se o průzkumem zjištěná vozidla v 5 hodin ráno. Upozorňujeme, že skupina obyvatel zahrnuje 
také vozidla lázeňských hostů.  Následující obrázek dokládá lokalizaci vozidel uživatelské skupiny obyvatel v 5 
hodin ráno běžného pracovního dne. 

 

Obrázek 26: Množství zjištěných vozidel spadajících do kategorie „obyvatel“ v 5:00 hodin ráno 

 

Město Karlovy Vary, maximální hodina ve výhledovém období roku 2030
Konstrukce poptávky pro stupeň automobilizace 587,4 osobních vozidel/1000 obyvatel; rok 2030

Oblast Celkem 
území Obyvatel Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec Obyvatel max. vozidel

D 29 146 43 32 159 250 380
E 188 47 53 198 293 486 591
F 68 26 16 45 159 155 245

Celkem 286 218 111 276 612 890 1216

Počet vozidel ve skupinách uživatelů 
Celkem max.
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3.1.2 Návrh koncepce řešení 

Upozorňujeme, že se jedná o organizování dopravy v klidu ve veřejném prostoru, koncepcí nejsou dotčeny 
soukromé parkovací kapacity na soukromých pozemcích a v rámci ubytovacích zařízení. Komunikace a 
vztahy mezi veřejnými a soukromými subjekty jsou řešeny v rámci systému dopravní telematiky a ITS. 

VNITŘNÍ LÁZEŇSKÁ OBLAST 

Vnitřní lázeňská oblast je tvořena především kolonádami, veřejnými prostranstvími a zklidněnými 
komunikacemi jako pěší zóna a stezky pro chodce. V území výrazně převažují krátkodobí návštěvníci a 
ubytovaní lázeňští hosté, pěší doprava je rozhodujícím druhem mobility. Stávající oblast doporučujeme 
rozšířit o území Divadelního náměstí, případně i ulici Nová Louka, k Labitzkého lávce. 

Z tohoto důvodu je vnitřní lázeňská oblast navrhována a organizována s co nejlepšími podmínkami pro 
chodce a maximálním dopravním zklidněním. Dostupnost a dopravní obsluhu oblasti doporučujeme řešit 
následujícími způsoby a opatřeními: 

▪ Bezemisní vozidla MHD se zastávkami na Divadelním náměstí, v ulici Vřídelní, např. poblíž Mlýnské 
kolonády, v ulici Mariánskolázeňská, případně v ulici Zámecký vrch. 

▪ Bezemisní vozidla Taxi-MHD se stanovišti na vybraných záchytných parkovištích P+R/P+G, 
dopravních terminálech a přestupních uzlech, pro které budou vyhrazeny parkovací plochy v 
řešeném území. Tato služba bude k dispozici obyvatelům a ubytovaným lázeňským hostům v této 
oblasti. 

▪ Krátkodobé parkování do 2 hodin pro vozidla bydlících a ubytovaným lázeňským hostům na základě 
uhrazení poplatku za vjezd. Rovněž předpokládáme vymezené parkovací plochy, které 
doporučujeme integrovat s nabídkou Taxi-MHD. 

▪ Zásobování oblasti, které je a bude časově regulováno, doporučujeme zabezpečit vytvořením 
vyhrazených nástupních stání, může se jednat např. o lokality Divadelní náměstí, ulice Tržiště a I. P. 
Pavlova. 

▪ Mimořádné vjezdy IZS a dalších do vnitřní lázeňské oblasti jsou řešeny v rámci telematiky a ITS. 

Dodržování pravidel organizování a regulace dopravy je řešeno za pomocí telematické podpory a prvků ITS. 
Předpokládá se detekce video záznamem nebo jinými sofistikovanými detekčními systémy, za pomoci kterých 
bude možné, na principu kamerového dohledu, vyhodnocovat oprávněnost k vjezdu do území. 
Předpokládáme 3 kontrolní stanoviště 1. úrovně v ulicích Tržiště, Mariánskolázeňská a Divadelní. Podrobněji 
o komplexním systému v kapitole 2.5.5 Dopravně telematická podpora, využití ITS.  

Související dopravně obslužné služby se předpokládají následující: 

▪ Oblasti placeného stání/rezidentní oblasti – odstavování vozidel obyvatel vnitřní lázeňské oblasti 
bude umožněno v ulicích Nová Louka, Mariánskolázeňská a na komunikacích, plochách a 
v objektech (PD) v souvisejících lázeňských lokalitách. 

▪ Soubory záchytných parkovišť, parkovacích domů (PD) a ploch zájezdových autobusů v souvisejících 
lokalitách, které společně umožní v systémech dopravní obsluhy P+G a P+R přijatelnou 
dosažitelnost oblasti. Přednostně se jedná o obyvatele a krátkodobé návštěvníky u systému P+G a 
zaměstnance u systému P+R. 

▪ Využívání části soukromého parkoviště Grandhotelu Pupp při kulturních a společenských akcí 
v Karlovarském divadle a Lázních I. Přímou dostupnost uvedených zařízení lze podpořit navíc 
systémem K+R u těchto objektů. 

Doporučená řešení dopravy v klidu vycházejí z následující tabulky, která dokládá zjištěnou poptávku a 
nabídku z dříve provedených dopravních průzkumů a územní bilanci v jednotlivých ulicích ze SLDB 2011 a 
podkladů MMKV z roku 2019. 
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Tabulka 3: Územní struktura a bilance dopravy v klidu ve vnitřní lázeňské oblasti 

Podle uvedených dat vychází automobilizace v předmětných lokalitách na úrovni 380,1 vozidel/1000 
obyvatel, přičemž dle registru vozidel pro ORP KV byla odvozena na 524,5 vozidel/1000 obyvatel (přibližně 
72 % statistické automobilizace roku 2018). Přestože v lokalitách není dosažena automobilizace dle registru 
vozidel, jedná se o nadprůměrnou hodnotu oproti standardním lokalitám bydlení. Je zřejmé, že toto je 
vyvoláno vozidly/poptávkou ubytovaných hostů. Zjištěný převis nabídky může být využit v rámci revidované 
organizace dopravy v klidu. Upozorňujeme, že dle příslušné ČSN by nabídka měla přibližně odpovídat počtu 
bytů v oblasti, tedy kolem 400 odstavných stání, při územním regulativu nových staveb pro výpočet dopravy 
v klidu 0,4 (uplatněno v návrhu nového ÚP) pak zhruba 160 stání. 

Výraznější orientace na řešení dopravy v klidu pro obyvatele a ubytované osoby vyvolá složitou dopravní 
situaci u uživatelských skupin zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník, včetně těch, kteří využívají možnost 
zpoplatněného vjezdu do regulovaného území. Bez revize organizace dopravy v klidu a nové nabídky 
nastanou dopravní komplikace v navazujícím území, zejména v ulicích uvnitř regulovaného území jako např. 
Ondřejská, Pod Jelením skokem, Moravská, Kolmá a kolem Husova náměstí. 

SOUVISEJÍCÍ LÁZEŇSKÉ LOKALITY 

Související lázeňské lokality reprezentují území, ve kterých výrazně převažuje bydlení a ubytovací kapacity 
pro lázeňské hosty, také zde je převažujícím druhem mobility pěší doprava. Proto je v návrhu kladem důraz 
na dopravní zklidnění lokalit, podpora obyvatel v dopravní obsluze území, zvyšování bezpečnosti pěší a 
cyklistické dopravy a zabezpečení dostupnosti vozidly IZS. Krátkodobé parkování a parkování zaměstnanců je 
v rozhodující míře uvažováno formou záchytných parkovišť systémů P+R/P+G, přičemž důležitou úlohu 
v tomto představuje nabídka MHD a Taxi-MHD. 

Dostupnost a dopravní obsluhu oblasti doporučujeme řešit následujícími způsoby a opatřeními: 

▪ Oblast placeného stání/rezidentní zóna – odstavování vozidel obyvatel bude přednostně řešeno na 
komunikacích, dále na plochách a v objektech v rámci těchto území. 

▪ Systém linek MHD se zastávkami v ulicích Varšavská, I.P. Pavlova, Bezručova, Na Vyhlídce, Libušina, 
U Imperiálu, Slovenská, Mariánskolázeňská, Divadelní náměstí, Zámecký vrch, Krále Jiřího a dalších.  

▪ Bezemisní vozidla Taxi-MHD se stanovišti na vybraných záchytných parkovištích P+R/P+G, 
dopravních terminálech a přestupních uzlech, pro které budou vyhrazeny parkovací plochy 
v řešeném území. Tato služba bude k dispozici obyvatelům a ubytovaným lázeňským hostům 
v těchto lokalitách.  

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Nabídka 

2018
Počet bytů

Bydlící 

osoby

Návrh formy 

parkování
Návrh potenciálních lokalit

I.P. Pavlova 0 0 0 1 nepovoleno Ondřejská, nabídka Thermal

Vřídelní 0 0 77 47 nepovoleno Ondřejská, PD Tři kříže

Mlýnské nábřeží 1 0 2 0 nepovoleno Sadová, Zahradní

Tržiště 0 0 68 27 nepovoleno Tržiště, PD Pod Jelením skokem

Lázeňská 0 0 43 21 nepovoleno Zámecký vrch, PD Tři kříže

Stará Louka 0 0 83 68 nepovoleno Nová Louka, PD Pod Jelením skokem

Mariánská 0 0 12 2 nepovoleno Nová Louka

náměstí Svobody 0 0 2 1 nepovoleno Nová Louka

Divadelní náměstí 29 81 5 7 nepovoleno Nová Louka

Nová Louka 15 38 21 8 rezident Nová Louka, nabídka Pupp

Mariánskolázeňská 39 78 81 39 rezident Mariánskolázeňská, PD Husovo nám.

Celkem 84 197 394 221

Poznámka 1: Sloupec "Poptávka 2018" dokládá data z PUMM a GD KV; jedná se o vozidla zjištěná v 5 hodin ráno 

Poznámka 2: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Poznámka 3: Sloupec "Nabídka 2018" představuje přibližný počet vyznačených stání na komunikaci, bez soukromé nabídky

Poznámka 4: Pojem "rezident" reprezentuje obyvatele, v případě dostatečné nabídky lze v rámci zastupitelnosti uspokojit podnikatele

Lázeňské území, vnitřní lázeňská oblast
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▪ Krátkodobé parkování do 2 hodin pro vozidla bydlících a ubytovaným lázeňským hostům na základě 
uhrazení poplatku za vjezd. K tomu budou vyhrazeny parkovací plochy v území, zde doporučujeme 
koordinaci a využívaní ploch Taxi-MHD 

▪ Soubory záchytných parkovišť v souvisejících lokalitách, která umožní v systémech dopravní obsluhy 
P+G a P+R přijatelnou dosažitelnost oblasti. Může se jednat o zaměstnance a krátkodobé 
návštěvníky. 

▪ Zásobování oblasti doporučujeme časově regulovat, v urbanisticky exponovaných oblastech lze 
zvažovat vytvoření vyhrazených nástupních stání v rámci oblastí placeného stání. Může se jednat 
např. lokality ulic Zahradní, Zámecký vrch, Husovo náměstí a Moravská, je možné sdílení v ulici I.P. 
Pavlova. 

Dodržování pravidel organizování a regulace dopravy je řešeno za pomocí telematické podpory a prvků ITS, 
předpokládá se detekce video záznamem nebo jiných sofistikovaných detekčních systémů, kterými je možné 
na principu kamerového dohledu vyhodnocovat oprávněnost k vjezdu do území, podrobněji příslušná 
kapitola. Kontrolní stanoviště 2. úrovně předpokládáme v ulicích Krále Jiřího, I. P. Pavlova, Mariánskolázeňská 
(společné s 1. úrovní), Libušina, Vyšehradská, Hynaisova, Kolmá a Ondřejská.  

Doporučená řešení dopravy v klidu vycházejí z následující tabulky, která dokládá zjištěnou poptávku a 
nabídku z dříve provedených dopravních průzkumů a územní bilanci v jednotlivých ulicích ze SLDB 2011 a 
podkladů MMKV z roku 2019. Z podkladů MMKV lze stanovit celkem 70 garážových objektů, které jsou 
situovány především v lokalitách ulic Raisova, Moravská, Libušina a Na Vyhlídce, dle obrázku. Do celkových 
bilancí není zapracována poptávka v rámci PD Libušina s kapacitou 200 vozidel. 

 

Obrázek 27: Situace garážových objektů; Zdroj: podklad MMKV 

 



 

 

55 

AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU   

 

 

Tabulka 4: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v souvisejících lázeňských lokalitách 

Podle uvedených dat (do nabídky jsou započteny také garáže) vychází automobilizace předmětných lokalit na 
úrovni 309,8 vozidel/1000 obyvatel, přičemž dle registru vozidel pro ORP KV byla odvozena na 524,5 
vozidel/1000 obyvatel (přibližně 59 % statistické automobilizace roku 2018). Přestože v oblastech není 
dosažena automobilizace dle registru vozidel, jedná se o nadprůměrnou hodnotu oproti standardním 
lokalitám bydlení. Je zřejmé, že toto je vyvoláno vozidly/poptávkou ubytovaných hostů. Další korekce 
automobilizace mohou být zapříčiněny regulací dopravy a nedostatkem nabídky a z toho plynoucím 
odstavováním vozidel mimo zájmovou oblasti, nezapočtením vozidel na soukromých plochách nebo 
stárnoucí populací obyvatel a dalšími důvody. Dle příslušné ČSN by nabídka měla přibližně odpovídat počtu 
bytů v oblastech, tedy kolem 1700 odstavných stání, při územním regulativu nových staveb pro výpočet 
dopravu v klidu 0,4 (uplatněno v návrhu nového ÚP) pak zhruba 680 stání. 

Výraznější orientace na řešení dopravy v klidu pro obyvatele a ubytované osoby vyvolá složitou dopravní 
situaci u uživatelských skupin zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník, včetně těch, kteří využívají možnost 
vjezdu do regulovaného území. Bez revize organizace dopravy v klidu a nové nabídky nastanou dopravní 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Nabídka 

2018
Počet bytů

Bydlící 

osoby

Návrh formy 

parkování
Návrh potenciálních lokalit

I. P. Pavlova, u Vřídelní 0 36 11 3 rezident I.P.Pavlova

Karla IV 7 14 1 1 rezident I.P. Pavlova

Zahradní 0 65 47 48 rezident Zahradní

Sadová, u Zahradní 9 28 1 3 rezident Sadová

Sadová 23 21 68 29 rezident Sadová

Krále Jiřího 0 0 10 24

Součet 39 164 138 108

Zámecký vrch 5 0 126 58 rezident Zámecký vrch

Tržiště 0 0 15 5 rezident Tržiště, PD Pod Jelením skokem

Pod Jelením skokem 22 6 54 25 rezident Pod Jelením skokem, PD zde

Luční vrch 0 7 22 6 rezident Luční vrch, PD Pod Jelením skokem

Petra Velikého 5 0 4 1

Křižíkova 2 0 33 28

Součet 34 13 254 123

Ondřejská 38 45 171 134 rezident Ondřejská, Na Vyhlídce, 5. května

Na Vyhlídce 79 75 233 260 R/návštěvník Na Vyhlídce, PD Tři kříže

Kolmá 17 0 127 100 rezident Kolmá, PD Tři kříže

Petřín 27 21 151 176 rezident Petřín, Raisova

Raisova 54 42 123 211 rezident Raisova, HG Raisova

Moravská 45 19 132 86 rezident Moravská, HG Raisova

Hynaisova 9 0 13 15 rezident Hynaisova, HG Raisova

Součet 269 202 950 982

Libušina 16 6 107 69 R/návštěvník Libušina, PD Libušina

Vyšehradská 19 0 42 67 rezident Vyšehradská, PD Libušina

Hálkův vrch 0 0 2 3 rezident Libušina, PD Libušina

Nebozízek 10 15 76 109 rezident Nebozízek, PD Libušina

Tylova 7 0 48 27 rezident Tylova, PD Husovo náměstí

Škroupova 9 0 54 56 rezident Škroupova, PD Husovo náměstí

Husovo náměstí 13 0 2 4 R/návštěvník PD Husovo náměstí

Divadelní 0 0 22 21 rezident PD Husovo náměstí

Součet 74 21 353 356

Celkem 416 400 1695 1569

Poznámka 1: Sloupec "Poptávka 2018" dokládá data z PUMM a GD KV; jedná se o vozidla zjištěná v 5 hodin ráno

Poznámka 2: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Poznámka 3: Sloupec "Nabídka 2018" představuje přibližný počet vyznačených stání na komunikaci, bez soukromé nabídky

Poznámka 4: Pojem "rezident" reprezentuje obyvatele, v případě dostatečné nabídky lze v rámci zastupitelnosti uspokojit podnikatele

Oblast Libušina, Husovo náměstí

Lázeňské oblast, související lázeňské lokality

Oblast Zámecký vrch

Severozápadní oblast

Oblast Na Vyhlídce, Moravská
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komplikace zejména v ulici Na Vyhlídce a v ulicích uvnitř regulovaného území jako např. Ondřejská, Pod 
Jelením skokem, Moravská, Kolmá a kolem Husova náměstí. 

Parkovací plochy a objekty pro vnitřní lázeňskou oblast a související lázeňské lokality:  

▪ Obyvatelé 
o Oblast placeného stání/rezidentní zóna 
o PD Tři kříže, Husovo náměstí, Libušina, Pod Jelením skokem 
o Parkovací objekt Raisova 

▪ Krátkodobý/dlouhodobý návštěvník 
o Parkovací plocha P+G Galerie umění 
o Parkovací plochy P+R/P+G Varšavská, terminál Dolní nádraží, Polská, KOME 
o Nabídky hotelů Grandhotel Pupp, Thermal (systém P+G) 
o PD Tři kříže, Libušina, Husovo náměstí (systémy P+R/P+G)  
o Terminály Bus Dolní nádraží, Polská, KOME 

▪ Zaměstnanec 
o Parkovací plochy P+R/P+G terminál Dolní nádraží, Polská, KOME.  

 

Obrázek 28: Návrh řešení v rámci lázeňské zóny a souvisejících lokalit (podrobněji v příloze) 

3.1.3 Popis jednotlivých opatření dopravy v klidu 

Do vnitřní lázeňské oblasti je zamezen vjezd vozidlům individuální automobilové dopravy, regulovanou 
výjimku tvoří vozidla zásobování. Mimořádné vjezdy vozidel IZS a dalších služeb jsou řešeny v rámci 
dohledového systému ITS. V omezeném rozsahu jsou zde tvořeny rezidentní oblasti, vhodnými lokalitami jsou 
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Divadelní náměstí a ulice Nová Louka. Obecnou dopravní obsluhu území zajišťují v rozhodující míře bezemisní 
vozidla MHD a Taxi-MHD. 

Související lázeňské lokality jsou vymezeny ve stávajícím rozsahu, do tohoto území navrhujeme primárně 
povolit vjezd pouze vozidlům rezidentů/abonentů a lázeňských hostů zde ubytovaných. Parkování a 
odstavování vozidel je umožněno pouze na vyhrazených stáních a soukromých plochách. Za těchto podmínek 
se nabízí jako možné řešení revize stávající obecně závazná vyhláška (OZV) SMKV číslo 12/2019 o místním 
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města. V současnosti 
uplatněné DZ umožňuje parkování a odstavování vozidel pouze na vyznačených místech, skutečností je však 
vysoký počet vozidel parkujících v rozporu s daným DZ, v rozhodující míře se jedná o ulice Kolmá, Moravská, 
Vyšehradská a Pod Jelením skokem, kde bylo zjištěno v úhrnu 109 vozidel v 5 hodin ráno. Toto je odrazem 
nesouladu mezi potenciální poptávkou a reálnou nabídkou odstavných a parkovacích míst. Jestliže vezmeme 
v úvahu, že téměř všechna stání (odhadujeme více než 85 %) jsou řešena v režimu „modrých“ povolení nebo 
vyhrazených stání je běžná poptávka vjezdu za úhradu „kryta“ pouze nabídkou v ulici Zahradní, kde je PA 
zpoplatněno přibližně 65 míst. Revize OZV by měla zohledňovat navrhované změny v organizování dopravy 
v klidu jako např. ulice Zahradní v režimu rezident/ubytovaný host, zařazení prostoru Divadelního náměstí do 
vnitřního lázeňského území bez automobilové dopravy a dalších a současně respektovat reálný rozsah 
nabídky garantující dostupnost vozidly IZS a nejvíce možnou ochranu pěší dopravy, případně cyklistické 
dopravy. Ve výsledku se tak může jednat pouze o vjezdy ve smyslu dopravní obsluhy a ubytované lázeňské 
hosty. 

Způsob dohledu a kontroly vjezdů vozidel do území je řešen v kapitole 2.5.5. 

A. OBLAST PLACENÉHO STÁNÍ/REZIDENTNÍ ZÓNA 

Organizované území je shodné se stávajícím vymezeným území dle OZV. Opatření zajišťuje dopravní 
dostupnost vozidlům IZS a legalizuje odstavování vozidel v území, současně řeší efektivitu systému tím, že 
vlastníkům garáží umožňuje odstavování vozidel na terénu pouze v případě dotatečného počtu odstavných 
stání. Oblast placeného stání/rezidentní zóna, případně zóna zákazu stání zóna umožňuje parkování a 
odstavování vozidel pouze na vyznačených stáních, krátkodobí návštěvníci území jsou řešeni v okrajových 
částech. V současné době je k dispozici kolem 600 parkovacích a odstavných stání, v případě, že dojde ke 
zklidnění divadelního náměstí je k dispozici přibližně 520 stání. 

Realizačně se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost bude stanovena dle 
PD. Podmínky/poplatky ubytovaných lázeňských hostů jsou řešeny OZV. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  5 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1040 tis. Kč/rok. 

Společně s regulovanou oblastí doporučujeme vyznačení rezidentních stání v části ulice Na Vyhlídce, podél 
bytových domů, v úseku ulic Kolmá-U Tří křížů. V případě pozitivní odezvy by bylo vhodné tuto regulaci 
uplatnit podél celé komunikace Na Vyhlídce. 

V rámci řešení oblasti a dostupnosti území doporučujeme přednostně uplatnit územní regulaci v nejvíce 
problematických ulicích, což jsou ulice Vyšehradská, Pod Jelením skokem, Kolmá, případně také ulice 
Moravská a Na Vyhlídce. Postupně bude nutné řešit všechny rizikové úseky komunikace, kde jsou vozidla 
odstavená v rozporu s legislativou.  

B. PD TŘI KŘÍŽE, HUSOVO NÁMĚSTÍ, LIBUŠINA, POD JELENÍM SKOKEM 

V případě objektů Tři kříže, Husovo náměstí a Pod Jelením skokem se jedná o výhledové záměry. 

Situování objektu Tři kříže se předpokládá na soukromém pozemku, v sousedství stezky a sadu Jeana de Caro, 
v dostupnosti zvažovaného záměru lanovky Tři kříže, s dopravním napojením na ulici Na Vyhlídce. Jedná se o 
multifunkční využití – rezidentní parkování, včetně ubytovaných lázeňských hostů, systémy P+R/P+G pro 
krátkodobé a dlouhodobé parkování navštěvníků s vazbou na MHD v zastávce/stanici Panorama. Záměr 
předpokládá vybudování nadzemního parkovacího objektu, nová nabídka by měla přednostně řešit 
nedostatek odstavných stání ve vnitřním lázeňském území (ulice Vřídelní a Lázeňská), dále v související 
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lokalitě ulic Ondřejská, Na Vyhlídce a Kolmá. Celková kapacita objektu se předpokládá kolem 200 vozidel ve 
2 nadzemmních podlažích. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  120 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  2 mil. Kč/rok. 

Přechodně doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené parkovací plochy pro zhruba 80 vozidel s pořizovacími 
náklady kolem 24 mil. Kč a provozními náklady zhruba 640 tis. Kč/rok. 

Poznámka: Pro lokalitu je pořízen regulační plán a návrh změny č. 1 regulačního plánu. Tento dokument zde s 
parkovacím domem  nepočítá 

Objekt Husovo náměstí je situován na stávající soukromé parkoviště hotelu Dvořák, Husovo náměstí. Také u 
tohoto objektu se předpokládá multifunkční využití – rezidentní parkování, včetně ubytovaných lázeňských 
hostů a systémy P+G pro krátkodobé a dlouhodobé parkování navštěvníků s pěší dostupností vnitřního 
lázeňského území. Záměr předpokládá vybudování nadzemního parkovacího objektu, nová nabídka by měla 
přednostně řešit nedostatek odstavných stání ve vnitřním lázeňském území (Divadelní náměstí, Nová Louka 
a Mariánskolázeňská), dále v související lokalitě ulic Divadelní, Škroupova a Tylova. Celková kapacita objektu 
na ploše kolem 700 m2 se předpokládá kolem 70 vozidel ve 3 podlažích, z nichž jedno bude podzemní. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  50 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  800 tis. Kč/rok. 

PD Libušina je stávající soukromý objekt s kapacitou 200 vozidel. Doporučujeme využití pro odstavování 
vozidel obyvatel v území, včetně ubytovaných lázeňských hostů, dále v rámci systémů P+G/P+R s vazbou na 
MHD v zastávce/stanici Lanovka Imperial. Nabídka může řešit nedostatek odstavných stání v související 
lokalitě ulic Vyšehradská, Libušina a Nebozízek. 
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Obrázek 29: Ilustrační obrázek nelegálního odstavování vozidel v ulici Vyšehradská 

Objekt Pod Jelením skokem je umístěn v sousedství hotelu Boston, předpokládá se jeho využití pro rezidentní 
parkování, případně ubytovaných lázeňských hostů. Vhodným řešením, z důvodu velmi stísněného prostoru, 
je forma vícepodlažního APS (automatizovaný parkovací systém). Nabídka by měla přednostně řešit 
nedostatek odstavných stání ve vnitřním lázeňském území (ulice Stará Louka, Tržiště), dále v související 
lokalitě ulic Pod Jelením skokem, Luční vrch, případně Zámecký vrch. Celková kapacita objektu se 
předpokládá kolem 50 vozidel v 5 nadzemmních podlažích. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  35 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1,5 mil. Kč/rok. 
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Obrázek 30: Ilustrační obrázek nelegálního odstavování vozidel v ulici Pod Jelením skokem 

C. PARKOVACÍ OBJEKT RAISOVA 

Výhledový záměr předpokládá vybudování objektu jako náhradu stávajících 26 garáží v lokalitě ulice Raisova. 
Objekty i pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Zvýšená nabídka by měla řešit nevyhovující stání vozidel 
bydlících v ulicích Kolmá, Raisova, Petřín, případně i Moravská a ubytovaných lázeňských hostů v okolí a také 
zabezpečit výhledovou bilanci dopravy v klidu. Podle velikosti pozemku se může jednat o objekt s kapacitou 
80-110 vozidel ve 3 nadzemních podlažích. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  66 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1,1 mil. Kč/rok. 

D. PARKOVACÍ PLOCHY P+G MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ, GALERIE UMĚNÍ 

Jedná se o stávající parkovací plochy pro krátkodobé a dlouhodobé návštěvníky lázeňského území s celkovou 
kapacitou kolem 40 vozidel. Plocha Mariánskolázeňská, v ulici Mariánskolázeňská, s přibližně 10 legálními 
místy je umístěna na soukromém pozemku, dopravně technické zabezpečení je nedostatečné a nevyhovující. 
Do systémové nabídky doporučujeme zařadit pouze parkovací plochu Galerie umění s nabídkou kolem 30 
osobních vozidel. Vzhledem k ochraně území nedoporučujeme navyšování kapacity. 

E. PARKOVACÍ PLOCHY P+R/P+G VARŠAVSKÁ, TERMINÁL DOLNÍ NÁDRAŽÍ, POLSKÁ, KOME/POŠTOVNÍ DVŮR 

Dispoziční řešení a kapacita nabídky parkovacích stání Varšavská a integrovaný dopravní terminál (IDT) Dolní 
nádraží budou definovány na základě dopravně urbanistických a následně technických studií. V rámci 
koncepce dopravy v klidu doporučujeme část nabídky uplatnit pro řešení rezidentního odstavování vozidel 
obyvatel, případně ubytovaných hostů. Rozhodující kapacita nabídky by měla uspokojovat krátkodobé a 
dlouhodobé návštěvníky města v režimu P+G. Doporučujeme, aby doba parkování na těchto plochách 
v režimu P+G nepřesáhla 3 hodiny. Důvodem je snaha o efektivitu využívání exponovaných místních 
komunikací/ploch. Terminál Dolní nádraží by měl kromě výše uvedeného přednostně zabezpečovat také 
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nabídku pro zájezdové autobusy a uživatelskou skupinu zaměstnanec v režimu P+R. Doporučujeme, aby do 
ceny parkovného bylo zahrnuto jízdné MHD v obecném tarifním rozsahu. 

Poznámka: Stávající plocha pro odstavování zájezdových autobusů představuje nabídku o kapacitě až 45 vozidel, 
v případě přestavby ploch na odbavovací krátkodobá stání se počet snižuje na přibližně 28 míst pro odbavení 
cestujících. 

Parkovací plocha Polská je navržena pro řešení návštěvníků zájezdových autobusů a záchytného parkoviště 
pro uživatelskou skupinu zaměstnanec v režimu P+R. Také u této plochy doporučujeme zahrnout jízdné MHD 
do ceny parkovného v obecném tarifním rozsahu. Část kapacity může být, v případě potřeby, využita v rámci 
rezidentního parkování obyvatel v ulici Lidická. K dispozici je zhruba 4800 m2 zpevněné plochy, což 
představuje kolem 150 stání pro osobní vozidla, nebo orientačně 20 odbavovacích stání zájezdových 
autobusů a 80 stání pro osobní vozidla. Parkovací plochu doporučujeme řešit jako zabezpečenou, se 
základním vybavením v režimu P+R.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  30 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  900 tis. Kč/rok. 

Výhledově se dá předpokládat parkovací objekt s kapacitou kolem 180 osobních vozidel ve 3 nadzemních 
podlažích (nahrazení 80 stání na terénu). 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  108 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1,8 mil. Kč/rok. 

Poznámka: Územní studie „Horní Drahovice - parkovací dům“ z července 2008 zde předpokládá polyfunkční objekt 
s přednostním zaměřením na parkování osobních vozidel a autobusů. K tomuto účelu by měla sloužit 3 nadzemní a 
2 podzemní podlaží. Navrhovanou kapacitu pro osobní vozidla v objemu kolem 560 stání považujeme za 
nadhodnocenou. 

Parkovací plochy Poštovní dvůr a KOME v režimu P+R představují stávající nabídku situovanou v ulici 
Slovenská, přičemž plocha KOME je primárně určena zájezdovým autobusům s kapacitou kolem 25 vozidel. 
Podrobněji v kapitole 2.5.4. Parkovací plocha Poštovní dvůr je přednostně zaměřena na vozidla uživatelské 
skupiny zaměstnanec v režimu P+R, kapacita nabídky činí kolem 35 vozidel. V případě společenských a 
kulturních akcí Letního kina Karlovy Vary může být režim parkovacích ploch pozměněn. U obou uvedených 
parkovacích ploch KOME a Poštovní dvůr rovněž doporučujeme zahrnout jízdné MHD do ceny parkovného 
v obecném tarifním rozsahu, ne pouze u první hodiny. Jakékoli zvyšování kapacity obou parkovacích ploch je 
vzhledem k urbanisticky cennému území nepředpokládáme. 

Zabezpečená parkovací plocha Poštovní dvůr představuje investiční náklady kolem 7 mil. Kč, provozní náklady 
vycházejí na zhruba 210 tis. Kč/rok. 

F. NABÍDKY HOTELŮ GRANDHOTEL PUPP, THERMAL 

Záměr je založen na spolupráci a součinnosti komunální a soukromé nabídky v rámci společného řešení 
dopravy v klidu. Podstatou je vyčlenění části nabídky pro uspokojení jednotlivých uživatelských skupin 
dopravy v klidu. V případě jmenovaných hotelů by se jednalo o krátkodobé a dlouhodobé parkování pro 
návštěvníky území v režimu P+G, což se děje již nyní, avšak za harmonizovaných podmínek systému dopravy 
v klidu. Kromě této skupiny uživatelů doporučujeme v případě hotelu Thermal zvážit možnost řešit také 
rezidentní parkování obyvatel území. U Grandhotelu Pupp lze zvážit využití nabídky pro návštěvníky 
konaného představení Městského divadla v případě, že prostor Divadelního náměstí bude zařazen do 
vnitřního lázeňského území, bez provozu individuální automobilové dopravy.  

Kapacita parkoviště hotelu Thermal činí 320 zpoplatněných stání pro osobní vozidla, v případě Grandhotelu 
Pupp jsou k dispozici 3 stání pro autobusy, 14 vyhrazených stání a celkem 60 zpoplatněných parkovacích stání 
pro osobní vozidla. Vzhledem k urbanisticky cennému a významnému území nepředpokládáme zvyšování 
nabídky parkovacích stání. 
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3.2 ÚZEMÍ CENTRA MĚSTA A NAVAZUJÍCÍ OBLASTI 

Systém parkování a odstavování vozidel v centru města odráží urbanistickou strukturu území a jeho funkce. 
Je zde zastoupena administrace, městské služby, kulturní a společenské aktivity, obchodní a komerční služby, 
významná v území je rovněž funkce bydlení. Důležitá je rovněž provázanost s prostorem pěší zóny v ulici T. 
G. Masaryka a navazujícím lázeňským územím. Tato značná koncentrace a pestrost aktivit vyvolává rozsáhlé 
komplikace v organizování nabídky, která ve své podstatě musí zahrnout všechny uživatelské skupiny 
parkování a odstavování vozidel. Složitost dopravní situace je navíc umocněna výrazným nedostatkem 
parkovacích a odstavných kapacit, což ve své podstatě brání nebo dokonce neumožňuje smysluplnou regulaci 
dopravy v klidu. 

Přilehlé oblasti Tuhnic a Drahovic reprezentují území obytné zástavby, která jsou zásadním způsobem 
ovlivňována nedostatkem nabídky a regulací dopravy v klidu na území centra města. Uvedené lokality 
představují tzv. nárazníkovou zónu, kam se přesouvají dlouhodobě parkující vozidla. Nedobrou situaci dále 
zhoršuje nedostatek odstavných stání ve vícepodlažní zástavbě oblasti Tuhnice a vliv Krajské nemocnice 
Karlovy Vary na přilehlou a rodinnou zástavbu v oblasti Drahovice. 

Navazující oblast Rybáře, konkrétně území kolem ulice Sokolovská, je problematická sama o sobě koncentrací 
funkcí bydlení, obchodní a komerční služby a administrace. Domníváme se, že „nárazníkový“ vliv centra města 
je zde zanedbatelný. 

Území kolem ulice Dolní Kamenná, podél průtahu silnice I/6, by bylo možné vhodně využít pro řešení 
záchytných parkovišť jak pro předmětnou obytnou oblast, tak i pro samotné centrum města. 

Pracovně, pro potřeby řešení dopravy v klidu bylo předmětné území rozděleno na: 

▪ Území centra města; je vymezena ulicemi Západní, Horova, nábřeží Jana Palacha, T. G. Masaryka, Dr. 
Davida Bechera, Krále Jiřího, Svahová, Vrázova, Jízdárenská, Moskevská, náměstí Dr. M. Horákové a 
Dr. Janatky, včetně navazujícího území k řece Ohři. Pěší zóna je zřízena v ulicích nábřeží Jana Palacha, 
T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera, Zeyerova a Jugoslávská. 

▪ Sousedící oblasti; navazující na území centra města s členěním na 
o část Tuhnice, k ulici Charkovská 
o část Karlovy Vary, Drahovice, k ulici 5. května. 
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Obrázek 31: Vymezení centra města a navazujících oblastí 

3.2.1 Dopravně urbanistická charakteristika 

Následující obrázky a části textu byly převzaty z původního, platného Územního plánu města Karlovy Vary a 
návrhu nového Územního plánu, a charakterizují jednotlivá území. 

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Obrázek 32: Výřez předmětného území; Územní plán města Karlovy Vary 
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Obrázek 33: Výřez textu – zásady řešení Obchodně správního území (část 1); platný ÚP 

 

Obrázek 34: Výřez textu - zásady řešení Obchodně správního území (část 2); platný ÚP 

 

Obrázek 35: Výřez textu – zásady řešení Tuhnic; platný ÚP 
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Obrázek 36: Výřez textu – zásady řešení Drahovic; platný ÚP 

 

Obrázek 37: Výřez textu – záměr na propojení ul. Rumunské s Kollárovou; platný ÚP 

 

Obrázek 38: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP 
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Obrázek 39: Výřez textu – zásady řešení Obchodně správního území; návrh nového ÚP 

 

Obrázek 40: Výřez textu – zásady řešení Drahovic; návrh nového ÚP 
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Obrázek 41: Výřez textu – zásady řešení Tuhnic; návrh nového ÚP 

 

Obrázek 42: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA 

Převažující část předmětného území je organizována formou oblasti placeného stání, konkrétně systémem 
parkovacích automatů (PA) s maximální dobou parkování 3 hodiny. Zbývající nabídka je vyhrazena vozidlům 
s povolením MMKV, předpokládáme, že se jedná zejména o obyvatele v území. Tomuto příliš neodpovídají 
zjištěna data, která jsou uvedena na následujících obrázcích a tabulce. Složitá situace není jen daná 
urbanistickou strukturu území se značnou kumulací funkcí, jako bydlení, městské služby a administrativa, 
nebo společenské a obchodní aktivity. Zásadní je obecný nedostatek nabídky, který se promítá do nedobrých 
a nedostatečných podmínkách u uživatelských skupin obyvatel a zaměstnanec. Výsledkem synergie 
uvedeného je skutečnost, že se o organizování dopravy v klidu v podstatě příliš nejedná, což se negativně 
promítá do přilehlých obytných oblastí Tuhnic a Drahovic, které představují tzv. „nárazníkovou zónu“. 
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Dopravní charakteristika území je převzata z dokumentu Plán udržitelné městské dopravy a Generel dopravy 
Karlovy Vary, strukturu území reprezentují zjištěné demografické údaje podle ČSÚ. 

 
Obrázek 43: Sledované oblasti dopravy v klidu v rámci PUMM a GD KV, území centra města a přilehlé oblasti 

Rozložení uživatelských skupin dokládá následující graf a tabulka jako výsledky průzkumu statické dopravy, 
provedeného v rámci GD a PUMM KV. Uvedené výsledky jsou základní motivací pro navržená opatření v rámci 
řešené lokality.  

 

Graf 4: Denní variace poptávky podle uživatelských skupin za sledované území A, B, C 
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Tabulka 5: Karlovy Vary, odhad poptávky pro výhledové období roku 2030 

Ze základní analýzy výhledový poptávky v maximální hodině, která je odhadována na zhruba 1800 vozidel, 
tvoří rozhodující uživatelskou skupinu obyvatel s podílem kolem 41 %, přičemž maximální poptávka u této 
skupiny činí přibližně 1000 vozidel (část poptávky může být tvořena ubytovanými osobami). Druhou největší 
poptávku představuje skupina zaměstnanec s podílem zhruba 31 %, zbývající část kolem 28 % tvoří 
krátkodobý a dlouhodobý návštěvník sledovaného území. Lokalizaci poptávky rozhodující uživatelské skupiny 
obyvatel v 5 hodin ráno dokládá následující obrázek. 

 

Obrázek 44: Množství zjištěných vozidel spadajících do kategorie „obyvatel“ v 5:00 hodin ráno 

3.2.2 Návrh koncepce řešení 

Upozorňujeme, že se jedná o organizování dopravy v klidu ve veřejném prostoru, koncepcí nejsou dotčeny 
soukromé parkovací kapacity na soukromých pozemcích a v rámci ubytovacích zařízení. Komunikace a 
vztahy mezi veřejnými a soukromými subjekty jsou řešeny v rámci systému dopravní telematiky a ITS. 

Předmětná území a oblasti, ve kterých převažuje bydlení, krátkodobí a dlouhodobí jsou řešena s důrazem na 
dopravní zklidnění, podporu obyvatel v dopravní obsluze území, zvyšování bezpečnosti dopravy obecně a na 
zabezpečení dostupnosti vozidly IZS. Parkování zaměstnanců je v rozhodující míře uvažováno formou 
záchytných parkovišť systémů P+R/P+G, přičemž důležitou úlohu v tomto představuje nabídka MHD. 

Dostupnost a dopravní obsluha předmětného území oblasti je navržena těmito způsoby a opatřeními: 

▪ Oblasti placeného stání – odstavování vozidel obyvatel na území centra města a v přilehlých 
oblastech je přednostně řešeno na komunikacích, dále na rezidentních plochách a v objektech 
v rámci příslušného území. V případě přebytku nabídky doporučujeme řešit abonentní parkování, 
včetně vyhrazených stání. Lze také zvažovat zčásti kombinovaný systém oblasti placeného stání 
R/PA. 

▪ Krátkodobé a dlouhodobé parkování návštěvníků s max. délkou do 3 hodin je řešeno 
prostřednictvím záchytných parkovišť P+G, parkování zaměstnanců zabezpečuje síť záchytných 

Město Karlovy Vary, maximální hodina ve výhledovém období roku 2030
Konstrukce poptávky pro stupeň automobilizace 587,4 osobních vozidel/1000 obyvatel; rok 2030

Oblast Celkem 
území Obyvatel Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec Obyvatel max. vozidel

A 354 96 91 161 403 702 752
B 231 109 37 255 348 632 749
C 152 119 49 159 235 479 562

Celkem 737 324 177 576 987 1813 2063

Počet vozidel ve skupinách uživatelů 
Celkem max.
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parkovišť P+R. Parkovací plochy doporučujeme vybavit inteligentním odbavovacím systémem, 
parkovací plochy P+R jsou navíc řešeny jako zabezpečené.  

▪ Systém linek MHD se zastávkami v dopravním terminálu Dolní nádraží, přestupním uzlu Varšavská 
(výhledově IDT) a v ulicích Západní, Moskevská, náměstí Dr. M. Horákové, Sokolovská, Krále Jiřího, 
Vítězná, I. P. Pavlova, Bezručova, Havlíčkova, Lidická, případně dalších.  

▪ Služby Taxi, s obsluhou mimo lázeňské území, doporučujeme situovat do vybraných lokalit systému 
záchytných parkovišť P+R, dopravních terminálů, přestupních uzlů, do míst v blízkosti pěší zóna a na 
území centra města. Při umísťování stanovišť doporučujeme vycházet se stávající situace, přičemž 
za vhodné považujeme náměstí Dr. M. Horákové, ulice Dr. Davida Bechera, Varšavská, Zahradní, 
případně další. Stanoviště mohou být součástí oblasti placeného stání. 

▪ Zásobování území centra města je a bude časově regulováno, vyhrazená nástupní místa jsou 
situována na okraji pěší zóny a v dalších urbanisticky exponovaných místech řešeného území. Může 
se jednat např. ulice Moskevská, Jaltská, Dr. Davida Bechera, Varšavská a další v rámci oblasti 
placeného stání. Také zde doporučujeme vycházet ze stávajícího rozmístění vyhrazených míst. 

▪ Dodržování pravidel organizování a regulace dopravy doporučujeme řešit za pomocí plovoucího 
vozidla pro dohled nad parkujícími vozidly s kamerovým systémem a vyhodnocováním 
oprávněnosti k parkování a odstavování vozidla.  

ÚZEMÍ CENTRA MĚSTA 

Návrhy řešení dopravy v klidu vycházejí z následující tabulky, která dokládá zjištěnou poptávku a nabídku 
z dříve provedených dopravních průzkumů a územní bilanci v jednotlivých ulicích ze SLDB 2011 a podkladů 
MMKV z roku 2019. 

 

Tabulka 6: Územní struktura a bilance dopravy v klidu na území centra města 

  

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Nabídka 

2018
Počet bytů

Bydlící 

osoby

Návrh formy 

parkování
Návrhy potenciálních lokalit

T.G. Masaryka 0 0 227 203 pěší zóna
Dr. Davida Bechera, Varšavská, 

Bulharská, Jugoslávská

Dr. Davida Bechera, část 0 0 35 20 pěší zóna Dr. Davida Bechera, Moskevská

Jugoslávská, část 0 0 2 3 pěší zóna Jugoslávská

Zeyerova 0 0 90 74 pěší zóna Varšavská

Dr. Davida Bechera 39 116 81 68 rezident Dr. Davida Bechera

Moskevská, k nám. Dr. Horákové 40 76 125 195 rezident Moskevská

Krále Jiřího, k ulici Svahová 6 8 33 18 rezident Krále Jiřího, Svahová

Svahová 35 46 115 100 rezident Svahová

Jaltská 19 60 92 107 rezident Jaltská

Bělehradská 10 24 62 72 rezident Bělehradská

Dr. Engla 4 5 29 41 rezident Dr. Engla

nám. Dr. M. Horákové 21 56 92 120 R/návštěvník nám. M. Horákoví, PD M. Horákové

Dr. Janatky 2 4 0 0 návštěvník Dr. Janatky

Západní, k Dr. Janatky 0 0 48 98 rezident PD M. Horákové, terminál Dolní nádr.

náměstí Republiky 0 0 12 10 rezident Varšavská

Horova 36 26 89 133 rezident Horova, Varšavská

Varšavská 20 51 89 114 rezident Varšavská

Varšavská, parkovací plochy 14 160 0 0 návštěvník parkoviště Varšavská/Tržnice

Jugoslávská 19 23 57 69 rezident Jugoslávská

Bulharská 65 90 119 136 rezident Bulharská, Varšavská

Celkem 330 745 1397 1581

Poznámka 1: Sloupec "Poptávka 2018" dokládá data z PUMM a GD KV; jedná se o vozidla zjištěná v 5 hodin ráno, bez započítání garáží

Poznámka 2: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Poznámka 3: Sloupec "Nabídka 2018" představuje přibližný počet vyznačených a vyhovujících stání na komunikaci, bez soukromé nabídky.

Poznámka 4: Pojem "rezident" reprezentuje obyvatele, v případě dostatečné nabídky lze v rámci zastupitelnosti uspokojit podnikatele.

Území centra města
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Z podkladu MMKV lze odvodit celkem 51 garáží v předmětném území, což dokládá následující obrázek. 

 

Obrázek 45: Situování garážových objektů na území centra města 

Na základě uvedených dat (do poptávky jsou započteny také garáže) vychází automobilizace předmětných 
lokalit na úrovni 241 vozidel/1000 obyvatel, přičemž dle registru vozidel pro ORP KV byla odvozena na 524,5 
vozidel/1000 obyvatel (přibližně 46 % statistické automobilizace roku 2018). Upozorňujeme, že do poptávky 
nebyla zahrnuta vozidla odstavená v PD náměstí Dr. M. Horákové s kapacitou 550 stání. 

Disproporce v přijatelném rozsahu může být zapříčiněna regulací dopravy a nevyhovující/nedostatečnou 
nabídkou, a tak možným odstavováním vozidel mimo zájmovou oblast, dále např. nezahrnutím vozidel na 
soukromých plochách, stárnoucí populací obyvatel a dalšími důvody. Dle příslušné ČSN by nabídka měla 
přibližně odpovídat počtu bytů v oblasti, tedy kolem 1400 odstavných stání. Z tabulky je zřejmé, že 
přednostním krokem by mělo být řešení poptávky uživatelské skupiny obyvatel s počtem kolem 1,6 trvale 
bydlících obyvatel řešeného území. 

SOUSEDÍCÍ OBLAST TUHNICE, K ULICI CHARKOVSKÁ 

Návrhy řešení dopravy v klidu vycházejí z následující tabulky, která dokládá zjištěnou poptávku a nabídku 
z dříve provedených dopravních průzkumů a územní bilanci v jednotlivých ulicích ze SLDB 2011 a podkladu 
MMKV z roku 2019. 
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Tabulka 7: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v sousedící oblasti Tuhnice 

Z podkladu MMKV lze odvodit celkem 29 garáží v předmětném území, což dokládá následující obrázek. 

 

Obrázek 46: Situování garážových objektů v sousedící oblasti Tuhnice 

Na základě uvedených dat (do poptávky jsou započteny i garáže) vychází automobilizace předmětných lokalit 
na úrovni 262,7 vozidel/1000 obyvatel, přičemž dle registru vozidel pro ORP KV byla odvozena na 524,5 
vozidel/1000 obyvatel (přibližně 50 % statistické automobilizace roku 2018). Rozdíl v přijatelné úrovni, 
odpovídající automobilizaci pro obytná území s vícepodlažní zástavbou, může být zdůvodněn nedostatečnou 
nabídkou a tak možným odstavováním vozidel mimo zájmovou oblast nebo stárnoucí populací obyvatel a 
dalšími důvody. Z tabulky je patrný výrazný rozdíl mezi poptávkou a vyhovující nabídkou, je tedy zřejmé, že 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Nabídka 

2018
Počet bytů

Bydlící 

osoby

Návrh formy 

parkování
Návrhy potenciálních lokalit

Západní, k Charkovské 92 61 41 51 rezident Západní, parkoviště Tuhnice

Krymská, k Charkovské 96 89 406 451 rezident Krymská, parkoviště Tuhnice

Moskevská, k Charkovské 71 57 178 253 rezident Moskevská

Charkovská 16 9 87 440 rezident Charkovská, Krymská, Moskevská

Wolkerova 12 15 40 52 rezident Wolkerova

Jízdárenská 17 17 42 33 rezident Jízdárenská

Vrázová, k Chelčického 9 0 8 20 rezident Vrázova, Chelčického

Chelčického 30 32 55 116 rezident Chelčického

Celkem 343 280 857 1416

Poznámka 1: Sloupec "Poptávka 2018" dokládá data z PUMM a GD KV; jedná se o vozidla zjištěná v 5 hodin ráno

Poznámka 2: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Poznámka 3: Sloupec "Nabídka 2018" představuje přibližný počet vyznačených a vyhovujících stání na komunikaci, bez soukromé nabídky

Poznámka 4: Pojem "rezident" reprezentuje obyvatele, v případě dostatečné nabídky lze v rámci zastupitelnosti uspokojit podnikatele

Území centra města, sousedící oblast Tuhnice
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nedostatek stání v počtu 63 míst představuje vozidla zčásti odstavená v rozporu s legislativou. Současně jsou 
v průběhu dne obsazena vozidly „zaměstnanců“ a dlouhodobých návštěvníků uvolněná místa obyvatel, čímž 
dochází ke komplikacím při jejich návratu. Na základě uvedeného doporučujeme přednostně řešit nabídku 
uživatelské skupiny obyvatel s počtem kolem 1,4 tisíc evidovaných obyvatel. Dle příslušné ČSN by nabídka 
měla přibližně odpovídat počtu bytů v oblasti, tedy kolem 860 odstavných stání. Právě větší ochrana bydlících 
vyvolá komplikace parkování u skupin zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník. 

SOUSEDÍCÍ OBLASTI KARLOVY VARY, DRAHOVICE, K ULICI 5. KVĚTNA 

Návrhy řešení dopravy v klidu vycházejí z následující tabulky, která dokládá zjištěnou poptávku a nabídku 
z dříve provedených dopravních průzkumů a územní bilanci v jednotlivých ulicích ze SLDB 2011 a podkladu 
MMKV z roku 2019. 

 

Tabulka 8: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v sousedící oblasti Drahovice 

  

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Nabídka 

2018
Počet bytů

Bydlící 

osoby

Návrh formy 

parkování
Návrhy potenciálních lokalit

Vítězná, k Foersterově 9 8 40 48 rezident Vítězná, P-Jana Palacha

Nábřeží J. Palacha, k Bezručově 12 40 68 96 rezident Nábřeží Jana Palacha

I. P. Pavlova 31 39 155 131 rezident I.P. Pavlova, hotel Thermal

Bezručova, k Amer. (bez nemoc.) 10 33 13 19 rezident/A Bezručova

Bezručova 9 11 24 30 rezident Bezručova

Americká, bez P-nemocnice 19 25 44 78 rezident Americká

Palackého náměstí 24 30 37 47 rezident Palackého náměstí

Italská 19 19 30 60 rezident Italská

Jiráskova 49 63 95 173 rezident Jiráskova

Anglická, k 5. května 17 22 39 51 rezident Anglická

Vrchlického 0 0 17 34 rezident

Havlíčkova 0 0 27 39 rezident

Máchova 17 37 0 0 rezident Máchova

Celkem 216 327 589 806

Poznámka 1: Sloupec "Poptávka 2018" dokládá data z PUMM a GD KV; jedná se o vozidla zjištěná v 5 hodin ráno

Poznámka 2: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Poznámka 3: Sloupec "Nabídka 2018" představuje přibližný počet vyznačených a vyhovujících stání na komunikaci, bez soukromé nabídky

Poznámka 4: Pojem "rezident" reprezentuje obyvatele, v případě dostatečné nabídky lze v rámci zastupitelnosti uspokojit podnikatele

Území centra města, sousedící oblasti Karlovy Vary, Drahovice
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Z podkladu MMKV lze odvodit celkem 59 garáží v předmětném území, což dokládá následující obrázek. 

 

Obrázek 47: Situování garážových objektů v sousedící oblasti Drahovice 

Na základě uvedených dat (do poptávky jsou započteny i garáže) vychází automobilizace předmětné oblasti 
lokalit na úrovni 341,2 vozidel/1000 obyvatel, přičemž dle registru vozidel pro ORP KV byla odvozena na 524,5 
vozidel/1000 obyvatel (přibližně 65 % statistické automobilizace roku 2018). Mírně nadprůměrná úroveň 
automobilizace odpovídá smíšené obytnému území s převažující zástavbou rodinných domů. Nabídka 
převyšující poptávku je zapříčiněna započítáním zpoplatněného parkování v ulicích nábřeží Jana Palacha a 
Bezručova v počtu 73 stání, po jejich odečtení je bilance 216/254 míst s využitím nabídky kolem 85 %.  

V průběhu dne, v maximální hodině, byla zjištěna poptávka v objemu 428 vozidel, přičemž uživatelská 
skupina obyvatel činila 136 vozidel. Ze srovnání je zřejmé, že uvolněnou kapacitu zaujme v průběhu dne 
pravděpodobně skupina „zaměstnanci“ centra města a návštěvníci Karlovarské krajské nemocnice. Rovněž je 
patrné, že i když započítáme do nabídky 72 stání nemocnice, převyšuje poptávka nabídku o 29 vozidel (428 
vozidel/399 stání), což jsou vozidla parkující v rozporu s legislativou. Na základě zřetelného ovlivňování 
dopravy v klidu obyvatel území, parkování v rozporu s legislativou a s ohledem na značný počet garážových 
objektů doporučujeme regulaci území. Dojde tak ke zlepšení podmínek obyvatel a bydlení a efektivnější 
bilanci nabídky a poptávky, což umožní řešení dalších uživatelských skupin.  

Ochrana bydlících vyvolá komplikace u skupin zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník, dotkne se i návštěvníků 
Karlovarské krajské nemocnice. 

Parkovací plochy a objekty pro území centra města a sousedící oblasti Tuhnice, Karlovy Vary a Drahovice:  

▪ Obyvatelé, ubytovaní hosté 
o Oblasti placeného stání/rezidentní zóna 
o PD náměstí Dr. M. Horákové, parkovací plochy nábřeží Jana Palacha 
o Stání Krymská 
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o Stání Charkovská 
o Parkoviště Tuhnice, soukromá plocha 

▪ Krátkodobý/dlouhodobý návštěvník 
o Oblasti placeného stání; v omezeném rozsahu 
o Parkovací plochy P+G/P+R Varšavská/Tržnice, Tuhnice (výhledově IDT Dolní nádraží), Polská 
o PD náměstí Dr. M. Horákové  
o Terminály Bus Dolní nádraží, Polská 

▪ Zaměstnanec 
o Parkovací plochy P+G/P+R Tuhnice (výhledově IDT Dolní nádraží), Polská, případně Varyáda 
o Parkovací plochy Dolní Kamenná, další plochy na levém břehu řeky Ohře. 

▪ Výhledové rezervní plochy 
o ulice Pobřežní, Ostrovský most 
o ulice Pobřežní, Chebský most 
o ulice Jateční, parkoviště Lidl 
o krajská nemocnice Karlovy Vary 

  

Obrázek 48: Návrh řešení v rámci vymezeného území – centrum města a navazující oblasti (podrobněji v příloze)  

3.2.3 Popis jednotlivých opatření dopravy v klidu 

A. OBLASTI PLACENÉHO STÁNÍ/REZIDENTNÍ ZÓNA 

Oblasti placeného stání obsahuje rezidentní (patří zde i ubytovaní hosté)/abonentní lokality, vyhrazená stání 
pro důležité instituce jako např. Poliklinika, MMKV na náměstí Dr. M. Horákové, v omezeném rozsahu lze 
také připustit nabídku krátkodobého parkování na komunikaci s využitím PA.  

Oblast placeného stání je pro území centra města a sousedících oblastí Tuhnice a Drahovice rámcově 
vymezena na severu ulicemi Západní, Horova, Bezručova a Americká, na západě ulicemi Charkovská a 
Vrchlického, na východě ulicí 5. května a na jihu ulice Svahová a Vrázova. Lze očekávat, že západním a 
východním směrem může dojít k posunu hranice OPS a to v případě, že nebude k dispozici dostatečná 
nabídka pro uživatelkou skupinu zaměstnanec. V současné době je k dispozici v zájmovém území kolem 1350 
parkovacích a odstavných stání. 
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Realizačně se jedná o doplnění svislého a vodorovného dopravní značení v předmětných lokalitách, finanční 
náročnost bude stanovena dle jednotlivých projektů. Dohledové a kontrolní činnosti jsou řešeny dle kapitoly 
2.5.5, v tomto případě se jedná o využití plovoucího vozidla. 

Další oblastí placeného stání, navazující na území centra města, je rezidentní/abonentní zóna vymezená 
ulicemi Vítězná, nábřeží Jana Palacha a Jateční. Jedná se o rozšíření stávajícího regulované území.  

 

Obrázek 49: Vozidla odstavená ve večerních hodinách v ulici Jiráskova, u křižovatky s ulicemi Italská a Americká 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  3 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  2700 tis. Kč/rok. 

B. PD NÁMĚSTÍ DR. M. HORÁKOVÉ, PARKOVACÍ PLOCHY NÁBŘEŽÍ JANA PALACHA 

Soukromá nabídka podzemního PD náměstí Dr. M. Horákové s kapacitou 550 stání doporučujeme, vedle 
primárního zaměření na krátkodobé a dlouhodobé návštěvníky území, využít nabídku pro řešení rezidentního 
(abonentního) parkování obyvatel centra města a sousedící oblasti Tuhnice jako spolupráci veřejného a 
soukromého sektoru v rámci jednotného celoměstského řešení dopravy v klidu. 

Jedná se o změnu využití stávajících parkovacích ploch na nábřeží Jana Palacha ve prospěch bydlících 
v blízkém okolí, zejména v ulicích nábřeží Jana Palacha, I.P. Pavlova, případně i Bulharská a Vítězná. Pokud 
bude k dispozici volná nabídka doporučujeme řešit abonentní nebo krátkodobé parkování v zájmovém území. 
V současné době je k dispozici zhruba 40 míst, prostor lze využít k vybudování rezidentního parkovacího 
objektu s kapacitou kolem 60 stání (předpoklad 2 podlaží), pořizovacími náklady zhruba 36 mil. Kč a 
provozními náklady 600 tis. Kč za rok. 

C. STÁNÍ KRYMSKÁ 

Jedná se o přestavbu stávajících podélných stání v ulici Krymská na uspořádání šikmá, ze stávajících 29 stání 
se nabídka může zvýšit až na celkem 65 míst, která jsou součástí regulace dopravy v klidu, resp. OPS. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  3,9 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  130 tis. Kč/rok. 

D. STÁNÍ CHARKOVSKÁ 

Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice Charkovská, kdy dochází k revitalizaci uličního profilu a zvýšení nabídky 
parkování o celkem 65 stání. Také tato stání jsou součástí regulace dopravy v klidu, resp. OPS. Přestavba je 
realizována podle JP ulice Charkovská z dubna 2019. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  6,5 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  130 tis. Kč/rok. 
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Obrázek 50: JP ulice Charkovská, situace 

E. PARKOVACÍ PLOCHY P+G/P+R VARŠAVSKÁ/TRŽNICE, TUHNICE (VÝHLEDOVĚ IDT DOLNÍ NÁDRAŽÍ), POLSKÁ, BEČOVSKÁ 

Parkovací plochy P+G/P+R Varšavská/Tržnice představují rozhodující nabídku krátkodobého a 
dlouhodobého parkování návštěvníků pro oblast centra města a navazujícího lázeňského území. Zcela 
okrajově je zde realizováno celodenní parkování, dopravním průzkumem bylo zjištěno celkem 14 vozidel. 
Doporučujeme, aby si parkovací plochy s kapacitou kolem 180 vozidel na terénu zachovali svoji primární 
funkci v rámci řešení dopravy v klidu, tedy nabídku v režimu P+G pro oblast centra města a okolí, případně 
P+R pro lázeňské území. V případě urbanistické přestavby tohoto území a vyloučení funkce parkování bude 
nutné tuto nabídky realizovat v prostorách výhledového IDT Dolní nádraží. 

Parkovací plocha Tuhnice je situována severně ulice Západní, v sousedství Terminálu (autobusového nádraží) 
Karlovy Vary a vlakové stanice Karlovy Vary, dolní nádraží. Plocha je v soukromém vlastnictví a z hlediska 
celkového urbanistického záměru území se jedná o dočasnou záležitost. Nicméně pro řešení dopravy v klidu 
je plocha potřebná, realizuje se zde krátkodobé i dlouhodobé parkování návštěvníků, celodenní parkování a 
také odstavování vozidel, dle dopravního průzkumu zde bylo zjištěno celkem 21 vozidel v 5 hodin ráno. 
Plochu s odhadovanou kapacitou v provizorním rozsahu na terénu kolem 120 vozidel doporučujeme řešit 
jako multifunkční, nabídka by měla zabezpečit odstavování vozidel obyvatel oblasti Tuhnice, parkování 
v systémech P+G/P+R, včetně funkce záchytného parkoviště pro celodenní parkování zaměstnanců za 
úhradu. Nedílnou součástí je terminál zájezdových autobusů, což je řešeno v samostatných kapitolách. Při 
celkové urbanistické přestavbě předmětného území je nezbytné zachování uvedených funkcí dopravy v klidu 
v této lokalitě v rámci prostor výhledového IDT Dolní nádraží. 

Parkovací plocha Polská je řešena v rámci kapitoly 3.1.3. 

Parkovací plocha Bečovská je koncipována jako multifunkční, je zde řešena problematika zájezdových 
autobusů a současně parkoviště pro návštěvníky/zaměstnance v režimu P+R s doporučením zahrnutí 
jízdného MHD do ceny parkovného. K dispozici je plocha kolem 7000 m2 ve vlastnictví MMKV, dle obdržených 
podkladů je zde navrženo 44 stání pro autobusy a 108 stání pro osobní vozidla. Plochu doporučujeme řešit 
jako zabezpečenou se základním vybavením pro uživatele.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  54 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1,6 mil. Kč/rok. 

F. TERMINÁLY BUS DOLNÍ NÁDRAŽÍ, POLSKÁ, BEČOVSKÁ 

Jedná se o vymezení ploch pro odbavovací terminály zájezdových autobusů v rámci lokalit Terminál Tuhnice, 
výhledově IDT Dolní nádraží, Polská a Bečovská. Předmětná problematika je popsána v příslušných kapitolách 
2.5.4, 3.1.3 a zde.  
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G. PARKOVACÍ PLOCHY DOLNÍ KAMENNÁ, DALŠÍ PLOCHY NA LEVÉM BŘEHU ŘEKY OHŘE 

Soukromé parkovací plochy Dolní Kamenná (parkoviště OC Sedmičky) jsou v rámci koncepce PUMM a GD 
Karlovy Vary koncipovány jako nezpoplatněná záchytná parkoviště pro oblast centra města a navazující 
území, kde nabídka je primárně zaměřena na uživatelské skupiny zaměstnanci a celodenní návštěvníci, což 
také koresponduje se stávajícím využitím ploch. Jedná se o lokality s docházkovou vzdáleností centra města 
do 20 minut výhledově při existenci lávky k vlakové stanici pak kolem 15 minut běžné chůze. Stávající nabídku 
na terénu kolem 200 vozidel by bylo možné, za předpokladu využití celé soukromé plochy (cca 5600 m2), 
výhledově zvýšit až na 340 vozidel vybudováním 2 podlažního parkovacího objektu. Tuto nabídku lze využít 
také pro rezidentní parkování obyvatel v oblasti ulice Šmeralova, Sokolovská a navazujících. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  204 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  3,4 mil. Kč/rok. 

Dalšími potenciálními plochami s využitelností jako záchytná parkoviště jsou území u průtahu silnice I/6, 
v sousedství ČS PHM. 

Veškeré informace, parametry a doplňující údaje byly převzaty z dokumentace Plán udržitelné městské 
mobility a Generel dopravy Karlovy Vary (PUMM a GD KV), stav z roku 2019. 

3.2.4 Vzorové řešení oblasti 

Vzorové studijní řešení bylo zpracováno pro centrum města a přilehlé okolí, části Tuhnice, Drahovice a 
částečně také pro lokalitu Čertův Ostrov. 

 

Obrázek 51: Vymezení vzorového řešeného území 

Zmapována byla současná nabídka parkovacích a odstavných stání ve veřejném prostoru (mimo soukromé 
pozemky a garáže), doplněná o další sledované záměry města KV. Zjištěná orientační kapacita parkovacích a 
odstavných ploch v případě nejasností vycházela ze Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Navržená řešení vychází ze 
statistik a dat průzkumu z roku 2018/2019 s výhledem do roku 2030. 
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Obrázek 52: Výřez současné nabídky legálních parkovacích a odstavných stání ve veřejném prostoru řešeného území 

Následující tabulka dokládá počty vozidel pro jednotlivé uživatelské skupiny pro výhledový rok 2030, přičemž 
je uvažováno s cílovým počtem poptávky 2063 vozidel v maximální hodině pro celé řešené území, případně 
navazující lokality.  

 

Tabulka 9: Konstrukce výhledové poptávky statické dopravy v maximální hodině pro rok 2030 /zdroj: PUMM KV 

Následující obrázek dokládá rozložení poptávky prioritní skupiny obyvatel (rezident) dle výsledků dopravního 
průzkumu statické dopravy v 5 hodin ráno. 

Město Karlovy Vary, maximální hodina ve výhledovém období roku 2030
Konstrukce poptávky pro stupeň automobilizace 587,4 osobních vozidel/1000 obyvatel; rok 2030

Oblast Celkem 
území Obyvatel Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec Obyvatel max. vozidel

A 354 96 91 161 403 702 752
B 231 109 37 255 348 632 749
C 152 119 49 159 235 479 562

Celkem 737 324 177 576 987 1813 2063

Počet vozidel ve skupinách uživatelů 
Celkem max.
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Obrázek 53: Rozložení poptávky uživatelské skupiny „obyvatel“ dle dopravního průzkumu /zdroj: PUMM KV 

PRINCIP ŘEŠENÍ 

Systémovým řešením je územně dopravní regulace vymezených oblastí a ulic, řešení veřejného prostoru se 
řídilo následující hierarchií pořadí uživatelských skupin: 

1. obyvatel (rezident) 
2. podnikatelé a firmy (abonent) 
3. krátkodobý a dlouhodobý návštěvník (stání do 2 hodin) 
4. zaměstnanec 

Řešení a uvažuje s následujícími kategoriemi parkovacích a odstavných stání/ploch: 

• rezident a abonent 

• vyhrazená stání (zachován současný stav) 

• zásobování (zachován současný stav) 

• nezpoplatněná stání 

• zpoplatněná stání (parkovací automat, závorové systémy). 

Navrženo bylo základní svislé dopravní značení (DZ), pro územně dopravní regulaci bylo využito především 
rezidentních a abonentních zón/ulic a vyhrazených stání, v obou případech s omezenou dobou platnosti. DZ 
„rezidentní zóna“ bylo umístěno na vstupech do dílčích obytných celků, vyhrazená stání pak v místech 
parkovacích a odstavných ploch mimo tyto rezidentní zóny. Z hlediska DZ se jedná o námět, který je nezbytné 
podrobněji dopracovat dle dalších požadavků. 

Navrženým řešením dochází k výraznému zklidnění dopravy, dochází k omezení „hledání“ volných míst, a tím 
i k obecnému zvýšení kvality prostředí a bydlení, kvality pobytových funkcí ve veřejném prostoru obecně. 

Řešení sledovalo minimalizaci fragmentace parkovacích ploch pro skupiny návštěvník a zaměstnanec, jejich 
soustřední do míst s přijatelnou dostupností a možností využít dopravní telematiky pro řízení a organizování 
statické dopravy.  

Řešení obsahuje řadu nejistot, se kterými je potřeba se vypořádat před a v průběhu zavádění systému statické 
dopravy, tyto nejistoty jsou uvedeny v závěru každé dílčí oblasti. Případný současný a výhledový deficit 
kapacity je potřeba řešit ve spolupráci se soukromou nabídkou a novými rozvojových záměrů pro statickou 
dopravu dle PUMM KV. 
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NAVAZUJÍCÍ OBLAST NA CENTRUM MĚSTA, ČÁST TUHNICE 

 

Obrázek 54: Vymezení navazující oblasti na centrum města – část Tuhnice 

Základní charakteristiky vymezené části: 

Počet obyvatel:     1416 osob (rok 2019) 
Zjištěná poptávka obyvatel:   343 vozidel (průzkum 2018, 5 hod. ráno) 
Výhledová poptávka obyvatel:   378 vozidel (odhad pro rok 2030) 
Výhledová poptávka návštěvníků:  59 vozidel (odhad pro rok 2030) 
Výhledová poptávka zaměstnanců:  122 vozidel (odhad pro rok 2030) 

Poznámka: Počty vozidel u uživatelských skupin návštěvník a zaměstnanec byly zjištěny pro oblast A (dopravní 
průzkum PUMM KV), přičemž řešená oblast je redukována o území mezi ulicemi Bělehradská a Dr. Janatky. Na 
základě uvedeného byly provedeny potřebné odborné odhady. 

Navržená řešení: 

obyvatel – 339 stání, vyhrazené – 23 stání 

• rezidentní a abonentní zóna vymezená ulicemi Západní, Dr. Janatky, Moskevská, Charkovská (pouze 
východní část); nabídka 177 R/A stání a 3 A stání 

• rezidentní a abonentní zóna vymezená ulicemi Moskevská, Chelčického, Vrázova; nabídka 42 R/A 
stání 

• vyhrazená rezidentní a abonentní stání v ulicích Moskevská, Západní, Dr. Janatky; nabídka 120 R/A 
stání a 18 A stání 

návštěvník – 59 stání 

• nezpoplatněná, volně přístupná stání v ulici Západní; nabídka 9 stání 

• zpoplatněná stání v ulici Západní v počtu 11 míst, zpoplatněná stání na soukromém parkovišti 
Tuhnice (ulice Západní) a v parkovacím domě na náměstí Dr. M. Horákové, nabídka 39 stání 
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zaměstnanec – 122 vozidel 

• zpoplatněná stání v ulici Západní (soukromé parkoviště Tuhnice), výhledově nezpoplatněná stání 
v lokalitě Dolní Kamenná 

Nejistoty řešení: 

o Hlavním důvodem rezidentní zóny je vysoká koncentrace vozidel uživatelské skupiny 
„zaměstnanec“ z oblasti centra města. Lze očekávat, že bez existence záchytného parkoviště v ulici 
Dolní Kamenná a bez spolupráce se soukromými subjekty, dojde k částečnému přesunu vozidel do 
oblasti za ulici Charkovská. 

o Řešená oblast disponuje cca 29+ garážovými stáními, jejichž míra využití není známá, 
organizováním dopravy v klidu může dojít k jejich efektivnějšímu využití. 

o Nedostatek u uživatelské skupiny „obyvatel“ v počtu 4 stání (ve výhledu pak 39 stání) lze řešit 
kapacitou parkovacího domu v ulici náměstí Dr. M. Horákové (využití není známo). 

o Uvedená bilance počítá s realizací projektu na zvýšení parkovacích/odstavných stání v ulicích 
Charkovská a Krymská, v obou případech se předpokládá jejich organizování ve formě R/A. 

Dopravní značení: 

• zóna s dopravním omezením – IP25a: vyhrazené parkoviště – IP12, text: stání pro držitele parkovací 
karty R/A, pracovní dny 7-18 hodin 

• vyhrazené parkoviště – IP12, dodatková tabulka – E12: stání pro držitele parkovací karty R/A, 
pracovní dny 7-18 hodin 

   

Obrázek 55: Výřez vzorového řešení navazující oblasti na centrum města – část Tuhnice (podrobněji v příloze)  
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OBLAST CENTRA MĚSTA 

 

Obrázek 56: Vymezení centra města 

 Základní charakteristiky vymezené části: 

Počet obyvatel:     1808 osob (rok 2019) 
Zjištěná poptávka obyvatel:   373 vozidel (průzkum 2018, 5 hod. ráno) 
Výhledová poptávka obyvatel:   411 vozidel (odhad pro rok 2030) 
Výhledová poptávka návštěvníků:  274 vozidel (odhad pro rok 2030) 
Výhledová poptávka zaměstnanců:  294 vozidel (odhad pro rok 2030) 

Poznámka: Počty vozidel u uživatelských skupin návštěvník a zaměstnanec byly zjištěny pro oblast B (dopravní 
průzkum PUMM KV), přičemž řešená oblast je rozšířená o území mezi ulicemi Bělehradská a Dr. Janatky. Na 
základě uvedeného byly provedeny potřebné odborné odhady. 

Navržená řešení: 

obyvatel – 498 stání, vyhrazené – 147 stání 

• rezidentní a abonentní zóna vymezená ulicí Svahová; nabídka 44 R/A stání a 3 A stání 

• rezidentní a abonentní zóna vymezená ulicemi Varšavská, T. G. Masaryka, Bulharská, Horova; 
nabídka 179 R/A stání a 59 A stání  

• rezidentní a abonentní zóna vymezená ulicemi Západní, Dr. Janatky, Moskevská, Dr. Davida 
Bechera; nabídka 190 R/A stání a 37 A stání 

• vyhrazená rezidentní a abonentní stání v ulicích Dr. Janatky, Moskevská, Krále Jiřího, I. P. Pavlova, 
nábř. Osvobození; nabídka 85 R/A stání a 48 A stání 

návštěvník – 235 stání 

• zpoplatněná stání v lokalitách Varšavská v počtu 90 stání, Tržnice v počtu 90 stání, nábřeží Jana 
Palacha v počtu 55 stání; nabídka 235 parkovacích stání 

• zpoplatněná stání v parkovacím domě na náměstí Dr. M. Horákové, nabídka 39 stání 
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zaměstnanec – 294 vozidel 

• zpoplatněná stání na soukromém parkovišti Tuhnice (ulice Západní), nezpoplatněná stání v lokalitě 
Polská, výhledově nezpoplatněná stání v lokalitách Dolní Kamenná a Pobřežní 

Nejistoty řešení: 

o Výhledová poptávka uživatelské skupiny „obyvatel“ v počtu 411 vozidel může být ve skutečnosti vyšší 
o zhruba 10 % z titulu existující regulace v oblasti. Z toho důvodu předpokládáme, že nabídka 498, 
představující rezervu kolem 10 % stání, je přiměřená. 

o Doporučujeme, aby ubytovaní hosté byli řešeni jako bydlící, lze zvážit i možnost časového omezení 
těchto oprávnění. 

o Řešená oblast disponuje cca 51+ garážovými stáními, jejichž míra využití není známá, organizováním 
dopravy v klidu může dojít k jejich efektivnějšímu využití. 

o Výhledová kapacita pro skupinu „návštěvník“ v ulici Varšavská úzce souvisí s budoucím záměrem 
města KV na řešení prostoru Tržnice. 

Dopravní značení: 

• zóna s dopravním omezením – IP25a: vyhrazené parkoviště – IP12, text: stání pro držitele parkovací 
karty R/A, pracovní dny 7-18 hodin 

• vyhrazené parkoviště – IP12, dodatková tabulka – E12: stání pro držitele parkovací karty R/A, 
pracovní dny 7-18 hodin 

 

Obrázek 57: Výřez vzorového řešení pro centrum města (podrobněji v příloze) 
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NAVAZUJÍCÍ OBLAST NA CENTRUM MĚSTA, ČÁST DRAHOVICE 

 

Obrázek 58: Vymezení navazující oblasti na centrum města – část Drahovice  

Základní charakteristiky vymezené části: 

Počet obyvatel:     531 osob (rok 2019) 660 s 5.května 
Zjištěná poptávka obyvatel:   180 vozidel (průzkum 2018, 5 hod. ráno) 
Výhledová poptávka obyvatel:   198 vozidel (odhad pro rok 2030) 
Výhledová poptávka návštěvníků:  168 vozidel (odhad pro rok 2030, oblast C) 
Výhledová poptávka zaměstnanců:  159 vozidel (odhad pro rok 2030, oblast C) 

Poznámka: Počty vozidel u uživatelských skupin obyvatel, návštěvník a zaměstnanec byly zjištěny pro oblast C 
(dopravní průzkum PUMM KV), přičemž řešená oblast je zmenšená o území mezi ulicemi I. P. Pavlova a nábřeží 
Jana Palacha. Na základě uvedeného byly provedeny potřebné odborné odhady. 

Navržená řešení: 

obyvatel – 241 stání, vyhrazené – 4 stání 

• rezidentní a abonentní zóna vymezená ulicemi Bezručova, Havlíčkova, Americká, 5. května; nabídka 
140 R/A stání a 4 A stání 

• vyhrazená rezidentní a abonentní stání v ulicích Bezručova, Americká, Máchova, Jiráskova; nabídka 
104 stání 

návštěvník – 113 stání 

• zpoplatněná parkovací stání v ulici Bezručova v počtu 40 stání, Karlovarská krajská nemocnice 
(zpoplatněno nad 1 hodinu) v počtu 73 stání; nabídka 113 stání 

zaměstnanec – 159 vozidel 

• pro oblast centra města a lázeňské zóny lze využít lokalitu Polská, pro potřeby Karlovarské krajské 
nemocnice se předpokládá výstavba parkovacího domu v kontextu s plánovaným rozšířením 
zdravotní péče 
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Nejistoty řešení: 

o Rezidentní zóny se v zástavbě RD tvoří jen ojediněle, v tomto případě je hlavním důvodem vysoká 
koncentrace vozidel uživatelské skupiny „zaměstnanec“ z oblasti centra města, lázeňské zóny a 
krajské nemocnice. 

o Řešená oblast disponuje cca 59+ garážovými stáními, jejichž míra využití není známá, organizováním 
dopravy v klidu může dojít k jejich efektivnějšímu využití. 

o U uživatelské skupiny „návštěvník“ chybí 55 stání, jedná se zejména o problematiku krajské 
nemocnice, která je v současnosti řešena „volným“ parkováním v území. 

o U uživatelské skupiny „zaměstnanec“ je výhledová poptávka uspokojena jednak parkováním v rámci 
areálu krajské nemocnice a dále nabídkou parkoviště v ulici Polská, která v případě krajské 
nemocnice představuje docházkovou vzdálenost cca 11 minut, což je na hranici přijatelnosti. 
Při předpokladu, že zaměstnanci směřující do centra města a lázeňské zóny tvoří kolem 60 % (tedy 
95 stání bude řešeno lokalitou Polská), pak pro potřeby krajské nemocnice vychází nedostatek 64 
stání pro zaměstnance. 

o Nelze předběžně odhadnout zájem o parkovací karty R/A ze strany obyvatel, pokud by se odhady 
poptávky nenaplnily, lze zbývající kapacitu nabídnout přednostně návštěvníkům krajské nemocnice, 
případně zaměstnancům centra města a lázeňské zóny. 

Dopravní značení: 

• zóna s dopravním omezením – IP25a: vyhrazené parkoviště – IP12, text: stání pro držitele parkovací 
karty R/A, pracovní dny 7-18 hodin 

• vyhrazené parkoviště – IP12, dodatková tabulka – E12: stání pro držitele parkovací karty R/A, 
pracovní dny 7-18 hodin 

 

Obrázek 59: Výřez vzorového řešení navazující oblasti na centrum města – část Drahovice (podrobněji v příloze) 
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NAVAZUJÍCÍ OBLAST NA CENTRUM MĚSTA, ČÁST ČERTŮV OSTROV 

 

Obrázek 60: Vymezení navazující oblasti na centrum města – Čertův Ostrov 

V návaznosti na návrh řešení veřejného prostoru v centru města a navazujících lokalitách bylo pro oblast 
Čertův Ostrov navrženo rozšíření stávající zóny vyhrazených stání R/A směrem k ulicím Vítězná a nábřeží Jana 
Palacha. Tato oblast nebyla zahrnuta do výsledných bilancí. 

Doplnění stávajícího řešení: 

obyvatel – 108 stání, vyhrazené – 3 stání 

• rozšíření rezidentní a abonentní zóny k ulicím Vítězná, nábřeží Jana Palacha; nabídka 92 R/A stání a 
3 A stání 

• vyhrazená rezidentní a abonentní stání v ulici Vítězná; nabídka 16 R/A stání 

Dopravní značení: 

• zóna s dopravním omezením – IP25a: vyhrazené parkoviště – IP12, text: stání pro držitele parkovací 
karty R/A, pracovní dny 7-18 hodin 

• vyhrazené parkoviště – IP12, dodatková tabulka – E12: stání pro držitele parkovací karty R/A, 
pracovní dny 7-18 hodin 
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Obrázek 61: Výřez vzorového řešení navazující oblasti na centrum města – Čertův Ostrov (podrobněji v příloze) 

SHRNUTÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Cílem systémového řešení vymezeného území bylo zejména zlepšení postavení uživatelské skupiny 
„rezident“ v rámci parkování a odstavování vozidel ve veřejném prostoru. Navrženy byly především 
rezidentní/abonentní zóny a ulice pro obyvatele, včetně ubytovaných hostů a podnikatele, uživatelská 
skupina „návštěvník“ je primárně koncentrována do kapacitních parkovacích ploch. Návrh vymezuje 
uživatelskou skupinu „zaměstnanec“ na okraj řešeného území do přijatelně zpoplatněných nebo bezplatných 
parkovacích kapacit, které je nezbytné doplnit dle návrhu PUMM KV. Podstatou řešení je harmonizace 
nabídky a poptávky dopravy v klidu jako služby s odpovídající cenovou strukturou, která umožní dosažení 
výhledových cílů v zájmovém území. 

V úhrnu je ve veřejném prostoru navrženo, resp. organizováno zhruba 2200 parkovacích a odstavných stání, 
z tohoto uvedeného počtu je uživatelská skupina „zaměstnanec“ směřována na zpoplatněnou parkovací 
plochu Tuhnice, do lokality Polská, výhledově pak do lokalit Dolní Kamenná a Pobřežní. V oblasti krajské 
nemocnice byl odvozen nedostatek v objemu nejméně 120 stání. 

Návrh organizování dopravy v klidu sebou přináší minimalizaci „hledání“ volného parkovacího místa, což se 
projeví ve zklidnění dopravy, současně systém koncentrace parkování návštěvníků a zaměstnanců umožňuje 
efektivní využití telematických prvků jako např. informační, naváděcí a odbavovací zařízení. Nelze rovněž 
opomenout možné zvýhodnění např. formou bezplatného parkování, bez regulace, vozidel s elektromotory.  

Parkování návštěv rezidentů a ubytovaných hostů doporučujeme řešit formou přenosného parkovacího 
oprávnění, vázaného na RZ vozidla (ubytovaní hosté jsou zde řešeni jako bydlící). Doporučujeme zvážit i 
možnost časového omezení těchto oprávnění. 

Upozorňujeme, že nezbytnou podmínkou při přípravě a zavádění nového systému organizování statické 
dopravy je diskuze s občany, významnými zaměstnavateli a provozovateli neveřejných parkovacích kapacit.  
Pro zvýšení efektivity celého systému je pak důležité, aby byla zapojena i soukromá parkovací kapacita, 
přednostně se jedná o parkovací objekt na náměstí Dr. M. Horákové. 
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Celkový návrh řešení vycházel z dopravního průzkumu, jehož výsledky jsou odrazem odstavování vozidel 
v regulovaném území. Změny v organizování dopravy v klidu zásadním způsobem změní chování zákazníků, 
není proto zcela jasné, do jaké míry budou jednotlivá parkovací oprávnění fakticky využita. Pro situaci, kdy o 
rezidentní a abonentní karty v centru města nebude předpokládaný zájem se nabízí přechodné řešení 
s využitím parkovacích automatů v ulicích Moskevská, Jaltská, Dr. Davida Bechera a náměstí Dr. M. Horákové 
v objemu 82 zpoplatněných stání. 

 

Obrázek 62: Výřez vzorového řešení centra města a navazujících oblastí (podrobněji v příloze) 

Poznámka: u parkovacích a odstavných ploch, kde není zcela jasná budoucí podoba/kapacita, bylo pro položku 
„orientační kapacita“ uvedeno číslo „0“ 

 

Obrázek 63: Výřez vzorového přechodového řešení centra města a navazujících oblastí 
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3.3 RYBÁŘE, OBLAST RŮŽOVÝ VRCH 

Následující části textu byly převzaty z platného Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 8.5.1) a 
z návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola Rybáře). Společně charakterizují stávající a 
výhledovou urbanistickou koncepci zájmového území, v tomto případě charakterizují celé katastrální území 
Rybáře. 

 

Obrázek 64: Výřez textu – zásady řešení Rybáře (část 1); platný ÚP  

 

 

Obrázek 65: Výřez textu – zásady řešení Rybáře (část 2); platný ÚP 
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Obrázek 66: Výřez textu – urbanistická koncepce Rybáře (část 3); platný ÚP  

 

Obrázek 67: Výřez textu – zásady řešení Rybáře; návrh nového ÚP 

Oblast Růžový vrch představuje satelitní lokalitu bydlení severně vlakového nádraží Horní nádraží a ulice 
Jáchymovská. Osou území je ulice Sedlecká, kde je umístěno také místní centrum oblasti. Jedná se o obytné 
území s vícepodlažní zástavbou bytových domů s počtem 2-12 nadzemních podlaží, zcela ojediněle jsou 
v území zastoupeny rodinné domy.  

Dopravní situace v oblasti Růžových vrch odráží původní urbanistickou strukturu území, kdy odstavování 
vozidel bylo primárně řešeno v rámci stávajícího uličního profilu, kapacitní parkoviště pro odstavování 
vozidel, s výjimkou plochy v ulici Krušnohorská, prakticky neexistují. 

  



 

 

92 

AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU   

 

3.3.1 Dopravně urbanistická charakteristika území  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Obrázek 68: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Rybáře, Růžový vrch 

 

Obrázek 69: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní charakteristika území je převzata z dokumentu Plán udržitelné městské dopravy a Generel dopravy 
Karlovy Vary, strukturu území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 
a podkladů MMKV z roku 2019. Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno v zájmovém území 137 garáží, což 
dokládá následující obrázek. Odhadujeme v území celkem 155 garáží situovaných na severu oblasti, západně 
ulice Sedlecká (135 řadových garáží dle podkladu) a jako součást bytových domů v ulicích Klínovecká a 
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Buchenwaldská. Celkový přehled dokládá následující tabulka, přičemž uvedené poptávky/nabídky roku 2018 
reprezentují výsledky dopravních průzkumů v rámci PUMM a GD Karlovy Vary.  

 

Obrázek 70: Situování garážových objektů v oblasti Rybáře, Růžový vrch 

 

Tabulka 10: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Rybáře, Růžový vrch 

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 263,6 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 50 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o odpovídající úroveň automobilizace pro obytná území s vícepodlažní 
zástavbou. Za předpokladu, že automobilizace v obytném území dosahuje přibližně úrovně ½ statistické 
hodnoty (odpovídá to lokalitám bez garáží) a zjištěných hodnot lze odvozovat, že využitelnost garážových 
objektů z řešené oblasti je zcela minimální. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat 
počtu bytů v oblasti, tedy kolem 1300 odstavných stání, včetně garáží, tuto nabídku dle ČSN doporučujeme 
řešit výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti bylo zjištěno celkem 595 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu. Zjištěná vyhovující 
nabídka činí přibližně 513 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce se jedná o 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Sedlecká 11 12 21 0 51 44 garáže

Krušnohorská 90 99 102 16 221 406

Chomutovská 90 99 80 10 214 343

Ostrovská 74 81 66 10 123 215

Buchenwaldská 88 97 79 23 144 251 celkem 353 osob

Plešivecká 53 58 40 19 128 223

Jana Opletala 58 64 48 12 123 230

Vodárenská 72 79 40 24 184 336

Klínovecká 59 65 37 22 138 209

Celkem 595 654 513 136 1326 2257

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Rybáře, Růžový vrch
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zápornou bilanci s nedostatkem 82 stání, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek 141 stání.  V lokalitě 
Rybáře, Růžový vrch bylo zaznamenáno celkem 136 vozidel odstavených v rozporu s legislativou, přičemž 
nejvýraznější nedostatky lze vysledovat v ulicích Buchenwaldská, Plešivecká, Vodárenská a Klínovecká. 

3.3.2 Návrh koncepce řešení 

Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost území vozidly 
IZS. Protože se převážně jedná o obyvatele řešeného území a s ohledem na značný počet garáží v blízkém 
okolí a odhad jejich minimálního využívání bude nezbytná územní regulace dopravy v klidu s případným 
doplněním nabídky formou parkovacích objektů. Předpokládáme, že část nabídky by mohla být řešena 
v rámci uličního profilu, resp. vhodnou legalizací stání, nová nabídka je řešena vně zastavěného území. 

Pokud bychom vycházeli z uspokojivé dostupnosti garážových objektů do 3 minut běžné chůze, je stávajících 
135 garážových objektů v ulici Sedlecká jen minimálně využitelných, odhadem do 20 %. I při dosažení 
uvedeného předpokladu využitelnosti bude doplnění nabídky potřebné nejen objemově, ale zejména 
územně. 

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   654 vozidel 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  513 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   260 stání. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Rybáře, Růžový vrch:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Stání v ulici Buchenwaldská  
▪ Parkovací objekt Krušnohorská 
▪ Parkovací objekt Jana Opletala/Klínovecká 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o lokalita stávající parkovací plochy Buchenwaldská 
o lokalita stávajícího objektu Klínovecká 783/8 
o lokalita vlakové stanice Horní nádraží u ulice Jáchymovská. 
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Obrázek 71: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Rybáře, Růžový vrch 

3.3.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU/ZÓNA ZÁKAZU STÁNÍ 

Opatření, svým charakterem revize dopravy v klidu, zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům IZS tím, že 
legalizuje odstavování vozidel v území. Současně v omezené míře řeší efektivitu systému tak, že vlastníkům 
garáží komplikuje odstavování vozidel na terénu.  

Regulaci/legalizaci nabídky navrhujeme přednostně uplatnit v nejvíce problematických lokalitách, což jsou 
ulice Vodárenská, Klínovecká a Plešivecká. Postupně bude nutné řešit všechny rizikové komunikace, kde byla 
zjištěna vozidla odstavená v rozporu s legislativou. Podmínkou je realizace nové nabídky dle navrhovaných 
opatření. 

Realizačně se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost bude stanovena dle 
PD. 

K tomuto účelu lze regulaci řešit také zónou zákazu stání, což představuje parkování a odstavování vozidel 
pouze na vyznačených stáních. Zcela vyjímečně je možné území řešit formou rezidentní zóny, která zvyšuje 
efektivitu dopravy v klidu využíváním garážových objektů. 

B. STÁNÍ V ULICI BUCHENWALDSKÁ 

Opatření řeší stávající nevyhovující kolmé odstavování vozidel na nezpevněné ploše na jižní straně ulice 
Buchenwaldská, dále odstavená vozidla přímo na této komunikaci. Z celkové poptávky bylo zaznamenáno 
celkem 23 odstavených vozidel odstavených v rozporu s legislativou. Zajištění dopravní dostupnosti a 
legalizaci odstavování vozidel řeší opatření pod bodem B), nabídka dle bodu D) zlepšuje celkovou situaci 
dopravy v klidu v zájmovém území. 

V úhrnu se může jednat o zhruba 60 kolmých odstavných stání. Odhadujeme, že toto opatření ve finančním 
vyjádření představuje pořizovací náklady cca 6 mil. Kč a provozní náklady kolem 120 tis. Kč/rok. 
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C. PARKOVACÍ OBJEKT KRUŠNOHORSKÁ 

Parkovací objekt Krušnohorská představuje vybudování nadzemní parkovací etáže v lokalitě stávajícího 
parkoviště Krušnohorská, v sousedství objektu Krušnohorská 268/15 (trafostanice). Nabídka by měla řešit 
výhledovou bilanci, včetně nevyhovující stání vozidel v ulicích Chomutovská a Ostrovská. K dispozici je plocha 
zhruba 1000 m2, celková kapacita objektu se předpokládá kolem 80 vozidel ve 3 nadzemmních podlažích. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  24 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  400 tis. Kč/rok. 

D. PARKOVACÍ OBJEKT JANA OPLETALA/KLÍNOVECKÁ 

Objekt je situován v místě nezastavěné plochy objektu Jana Opletala 1011/8, v území mezi ulicemi Jana 
Opletala a Klínovecká. Záměr předpokládá vybudování otevřeného nadzemního parkovacího objektu, nová 
nabídka by měla přednostně řešit nevyhovující stání vozidel v ulicích Plešivecká, Vodárenská a Klínovecká a 
výhledovou bilanci lokality. Území má rozlohu kolem 2500 m2, k dispozici pro parkovací objekt doporučujeme 
plochu zhruba 1200 m2, celková kapacita objektu se předpokládá kolem 120 vozidel ve 3 nadzemmních 
podlažích. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  72 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1,2 mil. Kč/rok. 

Přechodně doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené parkovací plochy pro zhruba 40 vozidel s pořizovacími 
náklady kolem 4 mil. Kč a provozními náklady zhruba 240 tis. Kč/rok. 

Poznámka: pozemek je v soukromém vlastnictví. 

3.4 RYBÁŘE, OBLAST ČANKOVSKÁ 

Oblast Čankovská je další satelitní lokalitou městské části Rybáře, je situována v západní poloze ulice 
Železniční, mezi ulicemi Čankovská a Železniční. Jedná se o nejrozsáhlejší obytné území s převážně 
vícepodlažní zástavbou bytových domů, z hlediska přehledu je vhodné území rozdělit do 2 lokalit, lokalitu 
Konečná, Severní s vazbou na ulici Železniční a lokalitu U Koupaliště, Mládežnická s vazbou na ulici Čankovská. 
Vícepodlažní zástavba je reprezentována bytovými domy s běžným počtem 6-12 nadzemních podlaží, 
ve velmi malé míře jsou v území zastoupeny rodinné domy.  

Dopravní situace v oblasti Čankovská, lokalitě Severní, Sibiřská není příliš příznivá, přestože se zde nacházejí 
kapacitní parkovací plochy a řadové garáže na okraji obytné zástavby. Nejvíce problematická je situace v ulici 
Konečná, ve slepém ukončení komunikace od ulice Čankovská. V lokalitě U Koupaliště, Mládežnická je situace 
výrazně horší, důvodem je nedostatečná kapacita existujících parkovacích ploch, nejvíce problematické je 
odstavování vozidel v ulici U Koupaliště. 
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3.4.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Obrázek 72: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Rybáře, Čankovská 
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Obrázek 73: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní charakteristika území je převzata z dokumentu Plán udržitelné městské dopravy a Generel dopravy 
Karlovy Vary, strukturu území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 
a podkladů MMKV z roku 2019. Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno v zájmovém území 125 garáží 
s rozhodující koncentrací v lokalitě ulice Konečná (112 garáží), což dokládá následující obrázek. Značně 
nejasný je pro řešené území význam garáží v lokalitě ulice Majakovského (123 garáží), z tohoto důvodu nebyla 
tato nabídka do bilance předmětného území započtena. Celkový přehled dokládá následující tabulka, přičemž 
uvedené poptávky/nabídky roku 2018 reprezentují výsledky dopravních průzkumů v rámci PUMM a GD 
Karlovy Vary. 
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Obrázek 74: Situování garážových objektů v oblasti Rybáře, Čankovská 
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Tabulka 11: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Rybáře, Čankovská 

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 253,7 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 48 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o mírně podprůměrný stav pro obytné lokality, je tedy zřejmé částečné 
využívání výše zmíněných garážových objektů. Pokud bychom předpokládali automobilizaci na úrovni 
přibližně ½ statistické hodnoty (odpovídá to lokalitám bez garáží) lze odvodit využitelnost garážových objektů 
z řešené oblasti kolem 30 %. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat počtu bytů 
v oblasti, tedy kolem 1800 odstavných stání, včetně garáží. Tuto nabídku dle ČSN doporučujeme řešit 
výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti bylo zjištěno celkem 858 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu. Zjištěná vyhovující 
nabídka činila 756 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce se jedná o zápornou 
bilanci s nedostatkem 102 stání, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek na 188 stání. Značně nedobrou 
situaci zvýrazňuje 193 vozidel (22 % poptávky) odstavených v rozporu s legislativou.  Nejvýraznější nedostatky 
lze vysledovat v ulicích U Koupaliště, Mládežnická, Konečná a Sibiřská.  

3.4.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost 
území vozidly IZS. Protože se převážně jedná o obyvatele řešeného území a odhad využívání garáží kolem 50 
% je uspokojivý, bude nezbytné doplnění nabídky formou parkovacích/garážových objektů. Lze také zvažovat 
územní regulaci dopravy v klidu s cílem zefektivnění nabídky.  

Pokud bychom považovali za uspokojivou dostupnost stávajících garáží do 3 minut běžné chůze lze odvodit 
jejich využitelnost na 50-60 %, což přibližně odpovídá stávajícímu odhadu využitelnosti. Návrhy tedy lze 
orientovat na řešení zjištěných nedostatků, včetně doplnění nabídky. 

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   944 vozidel 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  756 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   500 stání.    

 

 

 

 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Konečná 203 223 187 48 457 961 garáže

Severní 108 119 125 13 254 454

Sibiřská 82 90 72 25 121 223

Součet 393 432 384 86 832 1638

Čankovská 157 173 159 11 143 260 celkem 300 osob

U Koupaliště 179 197 120 59 518 923

Mládežnická 51 56 26 25 214 400

Požární 78 86 67 12 83 161

Součet 465 512 372 107 958 1744

Celkem 858 944 756 193 1790 3382

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Rybáře, Čankovská

Lokalita Konečná, Severní

Lokalita U Koupaliště, Mládežnická
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Přehled navržených záměrů pro oblast Rybáře, Čankovská:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Parkovací objekt Čankovská/U Koupaliště 
▪ Parkovací objekt Sibiřská 
▪ Parkovací objekt Severní 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o lokalita stávajícího parkoviště Konečná 
o plocha stávajícího parkoviště Mládežnická 
o plocha stávajícího parkoviště Požární 
o plocha budoucího parkoviště areálu Rolava 

 

 

Obrázek 75: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Rybáře, Čankovská 

3.4.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU/ZÓNA ZÁKAZU STÁNÍ 

Opatření, svým charakterem revize dopravy v klidu, zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům IZS legalizací 
odstavných stání v území. Současně také ve velmi omezené míře řeší efektivitu systému tím, že „revizí“ 
nabídky komplikuje vlastníkům garáží odstavování vozidel na terénu.  

Regulaci/legalizaci nabídky navrhujeme přednostně uplatnit v nejvíce problematických ulicích, v lokalitě 
Konečná, Severní se jedná o ulice Konečná a Sibiřská, v lokalitě U Koupaliště, Mládežnická pak ulice U 
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Koupaliště a Mládežnická, případně také Požární. Postupně bude nutné řešit všechny rizikové komunikace, 
kde byla zjištěna vozidla odstavená v rozporu s legislativou. Podmínkou je realizace nové nabídky dle 
navrhovaných opatření. 

Realizačně se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost bude stanovena dle 
PD. 

Alternativně se může jednat o regulaci formou zóny zákazu stání, která dovoluje parkování a odstavování 
vozidel pouze na vyznačených stáních. Součástí řešení zóny je také legalizace části nabídky v rámci uličního 
profilu s využitím obousměrných jednopruhových komunikací. 

B. PARKOVACÍ OBJEKT ČANKOVSKÁ/U KOUPALIŠTĚ 

Objekt je situován v místě stávajícího parkoviště na ulici Čankovská, v jihovýchodním kvadrantu křižovatky 
ulic Čankovská-U Koupaliště. Nová nabídka by měla přednostně řešit zcela nevyhovujících stav dopravy 
v klidu v ulici U Koupaliště se značným počtem vozidel odstavených v rozporu se zákonem, částečně i 
nedostatek nabídky v ulici Mládežnická. Záměr předpokládá vybudování 3 podlažní parkovací etáže (z toho 1 
polozapuštěné podzemní podlaží) se záborem zhruba 1400 m2 a kapacitou kolem 150 vozidel. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  45 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  750 tis. Kč/rok. 

C. PARKOVACÍ OBJEKT SIBIŘSKÁ 

Parkovací objekt Sibiřská je situován na stávající parkovací ploše v ulici Sibiřská, na ploše zhruba 1000 m2 se 
předpokládá realizovat otevřenou nadzemní parkovací etáž s kapacitou 70 vozidel ve 2 podlažích. Nová 
nabídka by měla přednostně řešit nevyhovující stání vozidel v ulici Sibižská a výhledovou bilanci lokality. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  21 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  350 tis. Kč/rok. 

Přechodně doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené parkovací plochy pro zhruba 40 vozidel s pořizovacími 
náklady kolem 4 mil. Kč a provozními náklady zhruba 240 tis. Kč/rok. 

D. PARKOVACÍ OBJEKT SEVERNÍ 

Parkovací objekt Severní je umístěn ve východní části stávající parkovací plochy v ulici Severní, na ploše 
zhruba 1500 m2 se předpokládá realizovat otevřenou nadzemní parkovací etáž s kapacitou 130 vozidel ve 3 
podlažích. Nová nabídka by měla přednostně řešit nevyhovující stání vozidel v ulici Severní a Konečná a 
výhledovou bilanci lokality. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  39 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  650 tis. Kč/rok. 

Přechodně, pro zvýšení bezpečnosti odstavených vozidel, doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené 
parkovací plochy pro celou parkovací plochu s kapacitou kolem 120 vozidel. Pořizovacími náklady kolem 24 
mil. Kč a provozními náklady zhruba 720 tis. Kč/rok. 

3.5 RYBÁŘE, OBLAST SOKOLOVSKÁ 

Oblast Sokolovská je původním a jádrovým územím městské části Rybáře. Osou území je ulice Sokolovská, 
která navazuje prostřednictvím Chebského mostu na území centra města. Svým charakterem je ulice 
Sokolovská ulicí obchodní, obytné lokality jsou situovány na jižní i severní straně komunikace.  

Pro přehlednost byla oblast rozdělena na 4 lokality: 

a) lokalita Sokolovská; ulice Sokolovská v úseku Hybešova-Čankovská a prostor nám. 17. listopadu 

b) lokalita Kosmonautů; jižně ulice Sokolovské a nám. 17. listopadu, ulice Kosmonautů, Majakovského, Celní 
a Dělnická s vícepodlažní zástavbou 

c) lokalita Buchenwaldská; severně ulice Sokolovské, ulice Buchenwaldská, Majakovského a Celní 
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d) lokalita Šmeralova; území navazující na administrativní objekty v ulici U Spořitelny s ulicemi Nákladní, 
Šmeralova, Lad. Koubka, Lad. Koubka, Roháče z Dubé, Hybešova a U Spořitelny. 

Předmětná území lze považovat z hlediska zástavby a využití budov za území smíšené, jsou zde zastoupeny 
původní domy od 2 podlaží, nové bytové domy až s 8 nadzemními podlažími, domy rodinného bydlení, 
základní vybavenost obchodu a služeb, zařízení školská, zdravotnická a další. Místní centrum městské části 
Rybáře se nachází v prostoru náměstí 17. listopadu, kde je situován kostel, zdravotnické a sportovní zařízení, 
střední školství, administrace, obchody a služby a další.  

Dopravní situace v oblasti Sokolovská je komplikovaná právě z důvodu prolínání jednotlivých funkcí, kdy 
dochází k vzájemnému ovlivňování se uživatelských skupin a tím i snižování kvality dopravy v klidu. 
Koncentrace garáží v lokalitách ulic Majakovského a Nákladní zabezpečují nabídku v oblasti v omezeném 
rozsahu z důvodu dostupnosti. Nejvíce problematická se jeví ulice Sokolovská a nám. 17. listopadu z hlediska 
přidělení nabídky, komplikace z hlediska nedostatku odstavných stání jsou v ulici Celní, severně ulice 
Sokolovská. 

3.5.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Obrázek 76: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Rybáře, Sokolovská 
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Obrázek 77: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní charakteristika území nebyla k dispozici, z tohoto důvodu byl proveden průzkum dopravy v klidu, 
který definoval počet zaparkovaných a odstavených vozidel v rozhodujících časových polohách pracovního 
dne a vozidla stojící nevyhovujícím způsobem. Alespoň pro rámcový obrázek o dopravní situaci byl proveden 
odborný odhad poptávky a nabídky. Struktura území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických 
údajů ČSÚ ze SLDB 2011 a podkladů MMKV z roku 2019. Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno v zájmovém 
území 273 garážových objektů, což dokládá následující obrázek, s celkovým počtem 289 garáží. Rozdělení 
podle jednotlivých lokalit je následující – Kosmonautů 15 garáží, Buchenwaldská 139 garáží (123 garáží v ulici 
Majakovského a Šmeralova 135 garáží (47 garáží v ulici Nákladní). Celkový přehled dokládá následující 
tabulka, reálná bilance dopravy v klidu byla doplněna na základě výsledků průzkumu. 
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Obrázek 78: Situování garážových objektů v oblasti Rybáře, Sokolovská 
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Tabulka 12: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Rybáře, Sokolovská 

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 316,3 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 60 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o nadprůměrný stav pro obytné lokality, který může být zapříčiněn např. 
dalšími aktivitami v předmětném území. Za této situace je obtížné odhadovat využitelnost garážových 
objektů v řešené oblasti. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat počtu bytů 
v oblasti, tedy kolem 1500 odstavných stání, včetně garáží. Tuto nabídku dle ČSN doporučujeme řešit 
výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti bylo odvozeno/zjištěno celkem 722 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu. Zjištěná 
vyhovující nabídka vychází na 640 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce se jedná 
o zápornou 82 stání, ve výhledu pak 142 stání. V rozporu s legislativou bylo v zájmovém území odstaveno 
celkem 77 vozidel, přičemž nejvýraznější nedostatky lze vysledovat v ulici Celní. Komplikovanou situaci 
umocňuje 32 vozidel odstavených v ulici Nákladní, na nezpevněné ploše před stávajícími garážemi a 18 
vozidel v ulici Buchenwaldská, podél nezpevněné komunikace ke stavebninám. 

Celkově lze dopravní situaci hodnotit jako dlouhodobě neudržitelnou. Poptávka odstavených vozidel 
převyšuje vyhovující nabídku, vozidla jsou odstavována v rozporu s legislativou a na nevyhovujících, 
nezpevněných plochách. Rezerva v nabídce pro uspokojení dalších funkcí v území jako je obchod, školství, 
zdravotnictví a další v lokalitě Sokolovská, nám. 17. listopadu je minimální a je vytvořena v rozhodující míře 
pouze odjezdem vozidel bydlících, což odhadem kolem 35 %. Při tomto stavu dochází k vzájemnému 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Sokolovská 139 153 149 4 544 715 celkem 1035 osob

nám. 17. listopadu 45 50 67 60 102

Součet 184 203 216 4 604 817

Kosmonautů 67 74 62 10 92 131

Majakovského 29 30 29 73 133

Dělnická 28 20 22 2 54 87

Celní 30 33 20 8 40 62

Součet 154 157 133 20 259 413

Buchenwaldská 59 65 36 7 46 97 PD

Majakovského 69 76 66 5 114 186 garáže

Celní 19 21 10 9 80 148

Součet 147 162 112 21 240 431

Nákladní 73 80 38 89 140 garáže

Šmeralova 97 107 77 12 115 196

Lad. Koubka 3 3 9 64 94

E. Krásnohorské 22 24 7 5

Roháče z Dubé 20 22 19 9 35 66

Hybešova 17 19 20 4 69 102

U Spořitelny 5 5 9 2 16 24

Součet 237 260 179 32 388 622

Celkem 722 782 640 77 1491 2283

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Poznámka 2: V lokalitě Kosmonautů, v ulici Kosmonautů jsou do bilance započteny také rodinné domy

Poznámka 3: V lokalitě Buchenwaldská, v ulici Majakovského jsou do bilance započteny také rodinné domy 

Rybáře, Sokolovská

Lokalita Sokolovská

Lokalita Kosmonautů

Lokalita Buchenwaldská

Lokalita U Spořitelny
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omezování mezi návštěvníky a obyvateli v území, je tedy nezbytné doplnění nabídky kolem ulic U 
Spořitelny/Nákladní a kolem nám. 17. listopadu. 

3.5.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Důležitým prvkem zůstává ochrana bydlících, zejména v urbanisticky koncentrovaných 
lokalitách, což jsou především ulice Sokolovská, náměstí 17. listopadu nebo prostor administrace v ulici U 
Spořitelny. Potřebné je zajištění parkování pro krátkodobé návštěvníky v těchto koncentrovaných lokalitách, 
stejně tak i nabídku pro uživatelskou skupinu zaměstnanec. S ohledem na celkový nedostatek nabídky a spíše 
nízká využitelnost garážových objektů je organizování dopravy v klidu částečně řešeno v rámci stávajícího 
uličního uspořádání, předpokládá se regulace dopravy v klidu. Nová nabídka je situována do lokalit ulic U 
Spořitelny/Nákladní pro uspokojení poptávky administrativy a bydlících v ulicích U Spořitelny, Sokolovská a 
dalších, do lokality náměstí 17. listopadu, kde dochází ke koncentraci krátkodobých a dlouhodobých 
návštěvníků a výhledově do lokality ulic Celní, Buchenwaldská a Majakovského, kde je evidován nedostatek 
odstavných stání.  

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   782 vozidel 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  640 stání 
▪ výhledová nabídka     870 stání + 70 stání U Spořitelny. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Rybáře, Sokolovská:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Parkovací objekt U Spořitelny 
▪ Parkovací objekt Celní/Buchenwaldská 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o plocha garáží Nákladní 
o soukromá plocha Kosmonautů/Celní 
o soukromá plocha nám. 17. listopadu 

  

Obrázek 79: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Rybáře, Sokolovská  
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3.5.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU 

Stávající neregulovaný systém dopravy v klidu vytváří v ulici Sokolovská více kolizních situací. Ve východní 
části ulice se jedná o vzájemné ovlivňování rezidentů a návštěvníků, resp. zaměstnanců administrativy v ulici 
U Spořitelny. V západní části ulice Sokolovská se ovlivňuje více uživatelských skupin, především obyvatelé, 
krátkodobí/dlouhodobí návštěvníci a zaměstnanci obchodu a služeb. Toto vzájemné ovlivňování probíhá za 
situace obecně nedostatečné nabídky, což se projevuje v parkování a odstavování vozidel v okolních 
komunikacích. Vedle zachování stávajícího stavu, včetně uvedených rizik se nabízí vymezení části stání pro 
rezidenty v místech, kde není nabídka obchodu a služeb. Alternativou k uvedenému může být kombinovaný 
systém obsahující výhradně zpoplatněná parkovací stání, na nichž je umožněno odstavování vozidel 
s rezidentním/abonentním oprávněním (stávající organizování dopravy v klidu v centru města). 

Přednostně doporučujeme řešit rezidentní stání v ulici Sokolovská, v úseku ulic U Spořitelny-Nákladní, kde 
dochází ke kumulaci bydlících a návštěvníků/zaměstnanců administrativy v ulici U Spořitelny. Celkem se 
regulace vztahuje přibližně na 50 stání. V souvislosti s touto regulací se dá předpokládat přesun ostatních 
vozidel do přilehlých komunikací a ploch jako např. na plochu Nákladní a ulic Nákladní, Hybešova, Šmeralova 
a dalších. Doporučujeme, aby regulace byla doprovázena realizací nové nabídky v podobě objektu v ulici U 
Spořitelny. Obsahově se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení, v případě kombinovaného systému pak 
s osazením PA. Celková finanční náročnost bude stanovena na základě zvoleného způsobu řešení a následné 
PD. 

Případná další, navazující regulace dopravy v klidu v ulici Sokolovská se jeví značně problematická, musela by 
být doprovázena realizací nové nabídky, což výhledově naplňuje záměr parkovacího objektu Nákladní.  

Prostor nám. 17. listopadu je místním centrem městské části Rybáře, jsou zde zdravotnická a sportovní 
zařízení, střední školství, administrace, obchody a služby, v prostranství je umístěn kostel. Všechny tyto 
aktivity vyvolávají potřebnost krátkodobého/dlouhodobého parkování návštěvníků a současně celodenní 
parkování vozidel zaměstnanců. Vedle těchto uživatelských skupin převažuje poptávka po odstavných stáních 
obyvatel, a to za situace obecně nedostatečného počtu stání. Nabídka pro potřeby místního centra je tak 
tvořena pouze uvolněnými místy rezidentů, což činí kolem 35 % odstavených vozidel. Za této situace je 
regulace dopravy v klidu značně problematická, je možná pouze za předpokladu doplnění nové nabídky 
v zájmovém území, což výhledově splňuje záměr parkovacího objektu nám. 17. listopadu. 

Na základě uvedeného doporučujeme v prostoru nám. 17. listopadu zachování stávajícího organizování 
dopravy v klidu, pouze doporučujeme zvážit realizaci vyhrazených parkovacích stání s časově omezenou 
platností pro potřeby školství a zdravotnictví v ulici Požární. 

 

Obrázek 80: Nám. 17. listopadu, dopravní situace v době 9-11 hodin dne 11.6.2020 
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Regulace v ulici Celní, severně ulice Sokolovská, představuje legalizaci odstavných a parkovacích stání, což 
zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům IZS. Může se jednat např. o zábor části chodníku na východní straně 
komunikace, případně rozšíření celého uličního profilu. Protože v zájmovém území, v ulicích Celní a 
Buchenwaldská je zřetelný nedostatek stání  lze zvažovat také rozsáhlejší zábor soukromého pozemku na 
východní straně ulice a přestavbu stávajících podélných stání na uspořádání šikmá. 

Celkové řešení dopravy v klidu úzce souvisí se záměrem výstavby objektu Celní/Buchenwaldská, který řeší 
celkový nedostatek stání v lokalitě.  

 

Obrázek 81: Dopravní situace v ulici Celní 

B. PARKOVACÍ OBJEKT U SPOŘITELNY 

Parkovací objekt U Spořitelny řeší zcela nedostatečnou nabídku pro administrativní činnosti v ulici U 
Spořitelny, což se projevuje záborem stání v nejbližší obytné zástavbě. V případě dostatečné kapacity lze část 
nabídky vyhradit nejbližší obytné zástavbě v ulicích U Spořitelny, Sokolovská nebo Hybešova. Plocha o rozloze 
zhruba 1100 m2 je situována v místě stávajících garáží, v závěru ulice U Spořitelny. Předpokládá se 
vybudování 2 podlažního, částečně zapuštěného objektu s kapacitou kolem 70 stání. 

 

Obrázek 82: Ulice U Spořitelny – 40 vozidel; večer 5 vozidel 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  42 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  700 tis. Kč/rok. 

Poznámka: na předmětné ploše je v soukromém vlastnictví 12 řadových garáží. 
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C. PARKOVACÍ OBJEKT CELNÍ/BUCHENWALDSKÁ 

Objekt je situován do soukromé plochy, v sousedství ulice Celní. Na ploše zhruba 800-1000 m2 se 
předpokládá realizovat otevřenou parkovací etáž s kapacitou 50-80 vozidel ve 3 podlažích. Nová nabídka by 
měla přednostně řešit nedostatečný počet odstavných stání v ulicích Celní a Buchenwaldská, včetně 
výhledové poptávky. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  15-24 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  250-400 tis. Kč/rok. 

Přechodně doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené parkovací plochy pro zhruba 30-40 vozidel 
s pořizovacími náklady kolem 9-12 mil. Kč a provozními náklady zhruba 180-240 tis. Kč/rok. 

Poznámka: objekty a pozemky jsou v soukromém vlastnictví. 

3.6 STARÁ ROLE 

Následující části textu byly převzaty z platného Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 4.1 Urbanistická 
koncepce a kapitola 8 Zásady řešení jednotlivých částí města) a z návrhu nového Územního plánu města 
Karlovy Vary (kapitola Stará Role). Společně charakterizují stávající a výhledovou urbanistickou koncepci 
zájmového území, v tomto případě charakterizují celé katastrální území Stará Role. 

 

Obrázek 83: Výřez textu – Stará Role, Zásady řešení; platný ÚP  
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Obrázek 84: Výřez textu – Stará Role, Urbanistická koncepce; platný ÚP 

 

Obrázek 85: Výřez textu – Stará Role, Urbanistická koncepce; návrh nového ÚP 

Oblast Stará Role byla z hlediska řešení dopravy v klidu pracovně rozdělena do 3 lokalit: 

a) lokalita Školní; území vymezené ulicemi Závodu míru, Okružní, Nové Domky, Hlávkova, Školní a 
Svobodova, bez ulic Nejdlova a Kryzánkova, území s převážně vícepodlažní bytovou zástavbou  

b) lokalita Fibichova; území vymezené ulicemi Závodu míru, Borová a Fibichova, území s vícepodlažní 
bytovou zástavbou 

c) lokalita Kostelní; území ulic Kostelní, Závodu míru od železničního přejezdu, Nezvalova, Vančurova, 
Javorová, Nádražní, Spojovací a Rolavská, území smíšeného charakteru. 

3.6.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Předmětná území lze považovat z hlediska zástavby a charakteristiky využití budov za území smíšené, je zde 
zastoupena původní 2 až 4 podlažní zástavba, nové bytové domy s 8 nadzemními podlažími, výškové budovy 
se 14 nadzemními podlažími, domy rodinného bydlení, základní vybavenost obchodu a služeb, zařízení 
školská, zdravotnická, kulturní a další. Místní centrum městské části Stará Role se nachází kolem ulice Školní 
a Truhlářská, v omezeném rozsahu pak v severní části území, kolem ulic Závodu míru a Kostelní. Dopravní 
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situaci rovněž ovlivňují rozsáhlejší plochy průmyslové výroby s napojením především na ulice Závodu míru a 
Vančurova.  

 

Obrázek 86: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Stará Role 
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Obrázek 87: Výřez návrhu nového Územního plánu Karlovy Vary, oblast Stará Role 
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Obrázek 88: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní situace v předmětné oblasti je složitá z důvodu prolínání jednotlivých funkcí v území a současně z 
evidentního nedostatku parkovacích a odstavných stání v lokalitách s vícepodlažní zástavbou. Nejvíce 
problematické se jeví ulice Školní, Hlávkova a Dvořákova, nedostatky jsou rovněž v ulici Závodu míru. 
Nedobrou situaci dopravy v klidu příznivě neovlivní ani garážové objekty kumulované především do ulic 
Dlouhá a Svobodova, vzdáleněji do ulic Husova a Jabloňová. V lokalitě Kostelní je patrný obecný nedostatek 
nabídky, prakticky neorganizovaná doprava v klidu vyvolává nezbytnost porušovat legislativu. Nejvíce 
problematická situace z hlediska parkování vozidel je v ulici Kostelní, komplikovaný stav nabídka/poptávka 
pak v ulici Závodu míru, případně i v ulici Vančurova.  
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Dopravní charakteristika je k dispozici pro lokality Nové domky, Školní a Fibichova, pro lokalitu Kostelní byl 
proveden odborný odhad poptávky a nabídky. Pro zpřesnění odhadu byl realizován průzkum dopravy v klidu, 
který definoval počet zaparkovaných a odstavených vozidel v rozhodujících časových polohách pracovního 
dne a vozidla stojící nevyhovujícím způsobem. Struktura území a územní bilance jsou sestaveny dle 
demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 a podkladů MMKV z roku 2019. Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno 
v zájmovém území celkem 360 garážových objektů, což dokládá následující obrázek (nejsou zde zahrnuty 
garáže v ulicích Husova a Jabloňová, celkem 226 garáží). Rozhodující koncentrace garáží je v ulicích 
Svobodova 103 garáží, Dlouhá 135 garáží, Borová 38 garáží a Nádražní 23 garáží. Celkový přehled dokládá 
následující tabulka, reálná bilance dopravy v klidu byla zpřesněna na základě výsledku průzkumu. 

 

Obrázek 89: Situování garážových objektů v oblasti Stará Role 
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Tabulka 13: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Stará Role 

Dle uvedených dat odvozených nebo zjištěných průzkumem vychází v předmětné oblasti automobilizace na 
úrovni 232,4 vozidel/1000 obyvatel, což odpovídá přibližně 44 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 
2018 s hodnotou 524,5 vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o podprůměrný stav pro obytné lokality, je tedy 
zřejmé částečné využívání výše zmíněných garážových objektů. Pokud bychom předpokládali automobilizaci 
na úrovni přibližně ½ statistické hodnoty (odpovídá to lokalitám bez garáží) lze odvodit využitelnost 
garážových objektů kolem 47 %. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat počtu bytů 
v oblasti, tedy kolem 3000 odstavných stání, včetně garáží. Tuto nabídku dle ČSN doporučujeme řešit 
výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti je odhadováno/bylo zjištěno celkem 1211 vozidel odstavených ve večerních hodinách. Zjištěná 
vyhovující nabídka činí přibližně 1183 odstavných a parkovacích stání na terénu, ve vztahu k poptávce se 
jedná o zhruba vyrovnanou bilanci, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek 151 stání.  Přestože se jedná 
o přibližně vyrovnanou bilanci, kde důležitou roli hraje poměrně vysoká využitelnost garážových objektů, je 
situace v parkování a odstavování napjatá, systém nedisponuje žádnou rezervou. V rozporu s legislativou bylo 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Závodu míru 126 139 146 1 607 1027 celkem 1395 osob

Školní 140 154 131 9 185 313

Družstevní 19 21 13 6 101 170

Hlávkova 75 83 51 27 178 345

Kladenská 13 14 5 8 70 135

Třešňová 25 28 17 9 41 81

Truhlářská 89 98 117 28 72 45 stání Coop 

Dvořáková 143 157 132 11 558 1010

Svobodova 16 18 16 70 121

Nové domky 3 3 0 3 13 35

Okružní 184 202 200 3 293 555

Karlovarská 0 46 91

Součet 833 917 828 77 2190 3955

Fibichova 106 117 99 10 316 420

Borová 14 15 16 37 57

Janáčkova 40 44 54 8 94 190

Závodu míru 37 41 47 86 121

Nad Dvorem 11 12 0 2 33 45

Rohová 65 72 44 17 66 106

Hornická kolonie 4 4 7 17 33

Součet 277 305 267 37 649 972

Kostelní 11 12 10 7 22

Závodu míru 3 3 9 51 83 parkování 30/60 min.

Javorová 18 20 18 10 34 52

Nezvalova 15 17 16 11 23

Vančurova 8 9 8 22 36

Nádražní 38 42 17 17 31 67

Rolavská 8 9 15 0 0 30 stání PČR

Spojovací 0 0 5 1 0

Součet 101 112 88 37 157 283

Celkem 1211 1334 1183 151 2996 5210

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Stará Role

Lokalita Školní

Lokalita Fibichova

Lokalita Kostelní
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v celém zájmovém území odstaveno celkem 151 vozidel, přičemž nejvýraznější nedostatky lze vysledovat 
v ulicích Hlávkova, Dvořákova, Rohová a Nádražní.  

3.6.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost 
území vozidly IZS. Důležitým zůstává ochranu bydlících, zejména v urbanisticky koncentrovaných lokalitách, 
což jsou např. ulice Školní a Truhlářská nebo prostor ulic Kostelní, Rolavská a Závodu míru v lokalitě Kostelní. 
Zde je také potřebné zabezpečit parkování pro krátkodobé návštěvníky a nabídku pro uživatelskou skupinu 
zaměstnanec. Přestože se jedná o oblast s vyrovnanou bilancí a mírným výhledových nedostatkem stání, 
s nadprůměrnou využitelností garáží, je nezbytné doplnění nabídky a územní regulace dopravy v klidu ve 
vybraných oblastech. Předpokládáme, že část nabídky by mohla být řešena v rámci uličního profilu, resp. 
legalizací stání, zbývající část formou parkovacích ploch a objektů. 

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   1334 vozidel 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  1183 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   516 stání. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Stará Role:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Parkovací objekt Okružní 
▪ Parkovací objekt Nové domky 
▪ Parkovací objekt Školní 
▪ Rezidentní zabezpečená plocha Závodu míru  
▪ Parkovací stání Kostelní, Vančurova 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o plocha garáží Borová/Závodu míru 
o plocha Javorová 
o plocha Školní (v místě kina). 
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Obrázek 90: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Stará Role 

3.6.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU 

Opatření zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům IZS tím, že legalizuje odstavování vozidel v území. Současně 
také v omezené míře řeší efektivitu systému tím, že „revizí“ nabídky mírně komplikuje vlastníkům garáží 
odstavování vozidel na terénu. Územní regulaci doporučujeme přednostně řešit v ulicích Hlávkova, 
Družstevní, Kladenská, Rohová, případně také Nádražní. V případě ulice Rohová se primárně jedná o řešení 
chodců, kteří musí využívat prostor komunikace. Postupně bude nutné řešit všechny rizikové komunikace, 
kde byla zjištěna vozidla odstavená v rozporu s legislativou. Podmínkou je realizace nové nabídky dle 
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navrhovaných opatření. Alternativně může být regulace řešena formou zóny zákazu stání, která dovoluje 
parkování a odstavování vozidel pouze na vyznačených stáních. 

B. PARKOVACÍ OBJEKT OKRUŽNÍ 

Územní studie ulice Okružní navrhuje v zájmového území 4 podlažní parkovací dům s kapacitou 307-518 stání 
podle varianty řešení (doložená varinta B navrhuje 307 stání). Studie neobsahuje propočet nákladů, proto je 
doložen pouze odhad zpracovatele pro variantu B. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  215 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  3,5 mil. Kč/rok. 

Poznámka: Území je řešeno územní studií Stará Role, Okružní ulice ze září 2014. 

 

Obrázek 91: Územní studie Stará Role, Okružní ulice; Celkové řešení území, varianta B 

Dočasným řešením může být rezidentní zabezpečená plocha, která využívá stávající dvě parkovací plochy u 
křižovatky Okružní-Truhlářská s celkovou kapacitou kolem 80 vozidel. Zabezpečena nabídka přispěje k řešení 
odstavování vozidel obyvatel přilehlých výškových bytových domů v ulici Truhlářská a vícepodlažní zástavby 
v ulici Okružní. Opatření souvisí se záměrem na regulaci dopravy v klidu.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  24 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  480 tis. Kč/rok. 

C. PARKOVACÍ OBJEKT NOVÉ DOMKY 

Plocha je situován v místě stávající parkovací plochy Nové domky, u ulice Dvořákova. Záměr předpokládá 
vybudování podzemního garážového objektu o 1 podzemním podlaží s využíváním stávající parkovací 
plochou. K dispozici je zhruba 1200 m2 území, výsledná kapacita vychází kolem 120 vozidel ve 2 podlažích. 
Nová nabídka by měla přednostně řešit nedostatek odstavných stání obyvatel v ulicích Dvořákova a Okružní. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  62 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  760 tis. Kč/rok. 
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D. PARKOVACÍ OBJEKT ŠKOLNÍ 

Záměr předpokládá využití prostoru stávající parkovací plochy na ulici Školní, poblíž křižovatky ulic Školní-
Závodu míru. S ohledem na blízkost zástavby bytových domů doporučujeme polozapuštěný parkovací objekt 
se 2 podlažími. K dispozici je plocha zhruba 600 m2, kapacita objektu kolem 50 vozidel. Nová nabídka by měla 
nedostatek parkovacích a odstavných stání v ulici Školní a lokálně v ulici Závodu míru. Část nabídky 
doporučujeme vyhradit rezidentnímu odstavování vozidel. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  25 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  300 tis. Kč/rok. 

Alternativou může být otevřený nadzemní parkovací objekt se 3 podlažími a kapacitou kolem 70 vozidel. 
Pořizovací náklady vycházení na zhruba 28 mil. Kč, provozní pak na 420 tis. Kč/rok. 

E. REZIDENTNÍ ZABEZPEČENÁ PLOCHA ZÁVODU MÍRU 

Jedná se o zabezpečení části stávající parkovací plochy dostupné z ulice Závodu míru, resp. křižovatky ulic 
Závodu míru-Krátká. Předpokládáme zabezpečení zadní a severozápadní části plochy s kapacitou kolem 60 
vozidel. Opatření by mělo přispět k vyššímu využívání stávající parkovací plochy.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  12 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  360 tis. Kč/rok. 

F. PARKOVACÍ STÁNÍ KOSTELNÍ, VANČUROVA 

Parkovací stání Kostelní představuje legalizaci parkování vozidel na komunikaci v ulici Kostelní změnou 
organizace dopravy v podobě jednosměrné komunikace směrem k ulici Závodu míru. Vznikne tak logická 
návaznost jednosměrného provozu Rolavská, Kostelní. Opatřením se legalizuje kolem 13 stání, která mohou 
být využívána bydlícími i krátkodobými návštěvníky kostela. 

Realizačně se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení, celková finanční náročnost bude stanovena na 
základě PD. 

Parkovací stání Vančurova předpokládá vybudování nových parkovacích a odstavných stání podél ulice 
Vančurova v délce přibližně 80 m, což při podélném řazení představuje kolem 12-13 stání, při šikmém řazení 
22-26 stání. Rizikem záměru je vzrostlá zeleň podél komunikace. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  max. 2,6 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  max. 52 tis. Kč/rok. 

3.7 DVORY 

Následující části textu byly převzaty z platného Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 8 Zásady řešení 
jednotlivých částí města) a z návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola Dvory). Společně 
charakterizují stávající a výhledovou urbanistickou koncepci zájmového území, v tomto případě charakterizují 
celé katastrální území Dvory. 
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Obrázek 92: Výřez textu – Dvory, Zásady řešení; platný ÚP  

 

 

Obrázek 93: Výřez textu – Dvory, Urbanistická koncepce; návrh nového ÚP 
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Oblast Dvory byla z hlediska řešení dopravy v klidu pracovně rozdělena do 2 lokalit: 

a) lokalita Chebská; území reprezentované ulicemi Chebská mezi ulicí Kpt. Jaroše, Sklářská a Kpt. Jaroše 
v úseku Chebská-1. máje, území se smíšenou zástavbou a vícepodlažní bytovou zástavbou  

b) lokalita 1. máje; území reprezentované ulicemi 1. máje k ulici Na Průhoně, K. Kučery, A. Heimanna, Lipová, 
Na Průhoně a Závodní k ulici Na Průhoně, území s převážně vícepodlažní bytovou zástavbou. 

3.7.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Předmětnou oblast lze považovat z hlediska zástavby a charakteristiky využití budov za území smíšené, je zde 
zastoupena původní převážně 3 až 4 podlažní bytová zástavba, novější 4 podlažní bytové domy, domy 
rodinného bydlení, základní vybavenost obchodu a služeb, zařízení školská, zdravotnická, společenská a další. 
Za místní centrum městské části Dvory se dá považovat prostor v ulici Kpt. Jaroše, v blízkosti křižovatky ulic 
Kpt. Jaroše-Chebská, kam lze zařadit také areál Zezan. Na jižním okraji zájmového území, v ulici Závodní se 
nachází hipodrom s dostihovou dráhou a golfovým hřištěm. Dopravní situaci také ovlivňují větší plochy 
průmyslové výroby s napojením především na ulice 1. máje a Kpt. Jaroše. V návaznosti na řešené území je 
jihovýchodním směrem situováno obchodní centrum Varyáda s 1200 parkovacími místy, jihozápadním 
směrem pak rozsáhlý komplex budov Karlovarského kraje a dalších institucí v ulici Závodní.  

 

Obrázek 94: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Dvory 
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Obrázek 95: Výřez návrhu nového Územního plánu Karlovy Vary, oblast Dvory 

 

Obrázek 96: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 
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DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní situace v předmětné oblasti je značně problematická, zejména v lokalitě 1. máje, K. Kučery, kde je 
doprava v klidu řešena v uličním prostoru, přičemž se převážně jedná o 4 podlažní bytové domy. Byl zde 
zaznamenán vysoký počet vozidel parkujících a odstavených v rozporu s legislativou. 

Dopravní charakteristika a analýza jsou zpracovány na základě odborného odhadu poptávky a nabídky, pro 
jejich zpřesnění byl realizován průzkum dopravy v klidu, který definoval počet zaparkovaných a odstavených 
vozidel v rozhodujících časových polohách pracovního dne a vozidla stojící nevyhovujícím způsobem. 
Struktura území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 a podkladů 
MMKV z roku 2019. Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno v zájmovém území celkem 96 garážových objektů 
(žlutě označené), což dokládá následující obrázek, není zde zahrnut komplex objektů v ulicích Závodní/V 
Lučinách s počtem 122 garáží. Rozhodující koncentrace garážových objektů je v ulici Závodní 55 garáží a 
ulicích Kpt. Jaroše/Sklářská 37 garáží. Celkový přehled dokládá následující tabulka, reálná bilance dopravy 
v klidu byla zpřesněna na základě výsledku průzkumu. 

 

Obrázek 97: Situování garážových objektů v oblasti Dvory 
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Tabulka 14: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Dvory 

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 261,5 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 50 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o průměrný stav, pro vícepodlažní lokality, z toho odvozujeme minimální 
využívání garážových objektů v řešené oblasti. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně 
odpovídat počtu bytů v oblasti, tedy kolem 650 odstavných stání, včetně garáží s počtem 96 objektů. Tuto 
výhledovou nabídku dle ČSN doporučujeme řešit výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti je odhadováno/bylo zjištěno celkem 273 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu. 
Zjištěná vyhovující nabídka činí přibližně 193 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce 
se jedná o zápornou bilanci s nedostatkem 80 stání, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek 109 stání.  
V rozporu s legislativou bylo v zájmovém území odstaveno celkem 83 vozidel (30 % poptávky), přičemž 
nejvýraznější nedostatky lze vysledovat především v lokalitě 1. máje, K. Kučery, v ulicích 1. máje, K. Kučery, 
problematická je situace v ulici Sklářská.  

3.7.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost 
území vozidly IZS. Protože se převážně jedná o obyvatele řešeného území s odhadovaným minimálním 
využíváním garáží, bude nezbytná územní regulace dopravy v klidu společně s doplněním nabídky. 
Předpokládáme, že část nabídky by mohla být řešena v rámci uličního profilu, resp. legalizací stání, zbývající 
část formou parkovacích objektů. 

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   302 stání 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  193 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   140 stání. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Dvory:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Stání v ulici 1. máje 
▪ Parkovací objekt Kpt. Jaroše 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o plocha stávajících garáží A. Heimanna. 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Chebská 38 42 39 4 166 253 vnitrobloky

Kpt. Jaroše 12 13 10 5 55 100 garáže

Sklářská 27 30 14 8 11 19 garáře

Součet 77 85 63 17 232 372

1. máje 35 39 0 35 139 215

Závodní 36 40 40 48 76 garáže

Lipová 21 23 22 60 88

K. Kučery 64 70 44 21 84 148 garáže

A. Heimanna 15 17 15 28 43

Na Průhoně 25 28 9 10 56 102

Součet 196 217 130 66 415 672

Celkem 273 302 193 83 647 1044

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Poznámka 2: Hodnoty ve sloupci "Vyhovující nabídka 2018" a "Stání v rozporu" obsahují i odhady mimo komunikaci

Dvory

Lokalita Chebská

Lokalita 1. máje
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Obrázek 98: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Dvory 

3.7.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU 

Opatření zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům IZS tím, že reguluje/legalizuje parkování a odstavování 
vozidel v území. Současně také v omezené míře řeší efektivitu systému tím, že „revizí“ nabídky komplikuje 
vlastníkům garáží odstavování vozidel na terénu. Alternativní možností regulace je zřízení zóny zákazu stání, 
která dovoluje parkování a odstavování vozidel pouze na vyznačených stáních. 

Regulaci dopravy navrhujeme přednostně uplatnit v nejvíce problematických ulicích Na Průhoně, K. Kučery 
a Sklářská. Postupně bude nutné řešit všechny rizikové komunikace, kde byla zjištěna vozidla odstavená 
v rozporu s legislativou. Podmínkou je realizace nové nabídky dle navrhovaných opatření. 

V ulici Na Průhoně doporučujeme legalizaci stání záborem přibližně 0,5 m chodníku na severovýchodní 
straně komunikace pro umožnění parkování/odstavování vozidel částečně na chodníku. Minimální šířka 
chodníku, včetně odstupu od vozidla je 1,25 m. Opatřením se legalizuje kolem 13 stání, která jsou již dnes 
přednostně využívána bydlícími v této lokalitě. Realizačně se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení, 
celková finanční náročnost bude stanovena na základě PD. 

Revitalizace nevyhovujících stání v ulici K. Kučery je předmětem studie „Řešení vnitrobloku ulice Karla 
Kučery“ z června 2016. Ve své podstatě se jedná o přestavbu vnitřních komunikací s cílem legalizace a 
doplnění míst pro stání vozidel, dle studie činí celková nabídka 50 stání. Ve studii propočet nákladů  nebyl 
k dispozici, na stání odhadujeme pořizovácí náklady kolem 5 mil. Kč a provozní náklady zhruba 100 tis. Kč/rok. 
Protože v území nejsou řešeny chodníky, doporučujeme organizaci dopravy ve formě obytné ulice. 
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Obrázek 99: Studie „Řešení vnitrobloku ulice Karla Kučery“ z června 2016 

V ulici Sklářská doporučujeme realizovat územní regulací, resp. vymezením vyhovujících parkovacích a 
odstavných stání. Realizačně se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost 
bude stanovena dle PD. 

B. STÁNÍ V ULICI 1. MÁJE 

V ulici 1. máje navrhujeme legalizaci parkování/odstavování vozidel na komunikaci záborem přibližně 0,5 m 
chodníku na severní straně komunikace v úseku od zastávky MHD „Škola Dvory“ po ulici Lipová, což umožní 
rozšíření komunikace na požadovanou šířku. Opatřením se legalizuje 32 stání, která jsou již dnes přednostně 
využívána bydlícími v této lokalitě. Stavebně se jedná rozšíření komunikace o ploše zhruba 250 m2 , celková 
finanční náročnost bude stanovena na základě PD. V případě většího záboru území lze podélná odstavná stání 
nahradit šikmými stáními, což umožní zvýšení nabídky až o 50 %.  

C. PARKOVACÍ OBJEKT KPT. JAROŠE 

Záměr předpokládá využití plochy na ulici Kpt. Jaroše, přibližně naproti vjezdu na parkoviště Moser. Jedná se 
o plochu ve vlastnictví ČR. Navrhujeme nadzemní parkovací objekt se 3 podlažími. K dispozici je plocha zhruba 
1200 m2, předpokládáme kapacitu objektu kolem 90 vozidel. Nová nabídka by měla řešit nedostatek 
parkovacích a odstavných stání v ulicích Kpt. Jaroše, Sklářská, případně i Chebská 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  54 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  900 tis. Kč/rok. 

Přechodně doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené parkovací plochy pro zhruba 40 vozidel s pořizovacími 
náklady kolem 12 mil. Kč a provozními náklady zhruba 240 tis. Kč/rok. 
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3.8 BOHATICE 

Následující části textu byly převzaty z platného Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 8 Zásady řešení 
jednotlivých částí města) a z návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola Bohatice). 
Společně charakterizují stávající a výhledovou urbanistickou koncepci zájmového území, v tomto případě 
charakterizují celé katastrální území Bohatice. 

 

Obrázek 100: Výřez textu – Bohatice, Zásady řešení; platný ÚP  
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Obrázek 101: Výřez textu – Dvory, Urbanistická koncepce; návrh nového ÚP 

Oblast Dvory byla z hlediska dopravy v klidu řešena v lokalitě ulic U Trati, Lomená a Kpt. Nálepky, území 
s převážně vícepodlažními bytovými domy. 

3.8.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešenou oblast lze považovat z hlediska charakteristiky zástavby a využití budov za území bydlení, je zde 
zastoupena původní převážně 2 až 3 podlažní bytová zástavba a novější 5-6 podlažní zástavba bytových 
domů. Místní základní vybavenost obchodu a služeb je situována podél ulice U Trati. Obytná oblast a 
navazující území je ve své podstatě vymezeno dopravními koridory železničních tratí a nadřazenou 
komunikační sítí.   
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Obrázek 102: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Bohatice 

 

Obrázek 103: Výřez návrhu nového Územního plánu Karlovy Vary, oblast Bohatice 
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Obrázek 104: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní situace je v předmětné oblasti nevyhovující, doprava v klidu se realizuje převážně v uličním 
prostoru a vzhledem k charakteru zástavby je nabídka nedostatečná. Nabídka je doplněna lokalitami 
garážových objektů na okraji bytové zástavby, konkrétně v ulicích Teplárenská, Příkopní a Kpt. Nálepky. 
Dostupnost těchto garážových objektů se jeví přijatelná pouze v případě ulice Kpt. Nálepky. V oblasti byl 
zaznamenán vysoký počet vozidel odstavených v rozporu s legislativou. 

Dopravní charakteristika a analýza jsou zpracovány na základě odborného odhadu poptávky a nabídky, pro 
jejich zpřesnění byl realizován průzkum dopravy v klidu, který definoval počet zaparkovaných a odstavených 
vozidel v rozhodujících časových polohách pracovního dne a vozidla stojící nevyhovujícím způsobem. 
Struktura území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 a podkladů 
MMKV z roku 2019.  

Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno v zájmovém území celkem 134 garážových objektů (žlutě označené), což 
dokládá následující obrázek. Rozmístění garážových objektů je následující – ulice Příkopní 54 garáží, ulice 
Teplárenská 46 garáží a ulice Kpt. Nálepky 30 garáží. Celkový přehled dokládá následující tabulka, reálná 
bilance dopravy v klidu bude zpřesněna na základě výsledku průzkumu. 
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Obrázek 105: Situování garážových objektů v oblasti Bohatice 

 

Tabulka 15: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Bohatice 

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 289,2 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 55 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o více než průměrný stav, což může signalizovat velmi nízké využívání 
garážových objektů v řešené oblasti. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat počtu 
bytů v oblasti, tedy kolem 300 odstavných stání, včetně garáží s počtem 134 objektů. Tuto výhledovou 
nabídku dle ČSN doporučujeme řešit výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti bylo zjištěno celkem 142 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu. Zjištěná vyhovující 
nabídka činí přibližně 103 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce se jedná o 
zápornou bilanci s nedostatkem 39 stání, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek na 54 stání.  Nedobrou 
situaci umocňuje 44 vozidel (31 % poptávky) odstavených v rozporu s legislativou a to i přes značný počet 
garáží v zájmovém území. Problematické jsou především ulice Kpt. Nálepky a Lomená, obecným problémem 
je i předpokládané velmi nízké využívání garáží. 

 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

U Trati 17 19 14 6 36 53 celkem 159 osob

Kpt. Nálepky 47 52 33 14 100 171 garáže

Lomená 78 86 56 24 156 267

Celkem 142 157 103 44 292 491

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Bohatice
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Obrázek 106: Odstavování v ulici Lomená 

 

Obrázek 107: Odstavování vozidel v ulici Kpt. Nálepky 

3.8.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost 
území vozidly IZS. Protože se převážně jedná o obyvatele řešeného území a s ohledem na značný počet garáží 
v blízkém okolí bude nezbytná územní regulace dopravy v klidu s případným doplněním nabídky formou 
parkovacích objektů. Předpokládáme, že část nabídky by mohla být řešena v rámci uličního profilu, resp. 
vhodnou legalizací stání. Pokud bychom vycházeli z uspokojivé dostupnosti garážových objektů do 3 minut 
běžné chůze, může se jednat o využitelnost až 40 %, resp. kolem 50 garáží. Za uvedeného předpokladu 
doporučujeme výhledové doplnění nabídky. 

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   157 vozidel 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  103 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   118 stání. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Bohatice:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Stání ulice Lomená 
▪ Parkovací objekt Příkopní 
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▪ Výhledové rezervní plochy 
o plocha stávajících garáží Teplárenská. 

 

Obrázek 108: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Bohatice 

3.8.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU 

Regulace dopravy, resp. legalizace nabídky v uliciích Kpt. Nálepky a Lomená představuje vymezení míst pro 
míjení vozidel, což zajistí bezpečný provoz na jednopruhových obousměrných komunikacích. Dle příslušné 
ČSN se místa pro míjení vytvářejí ve vzdálenosti 80-100 m od sebe, k míjení vozidel se využívají také prostory 
křižovatek a sjezdů k nemovitostem. Pro způsob řešení je určující intenzita dopravy, která by měla být nižší 
než 500 vozidel za 24 hodin. Možností je rovněž zóna zákazu stání, která umožňuje parkování a odstavování 
vozidel pouze na vyznačených stáních.  

Realizace představuje svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost bude stanovena dle 
PD. 

Vzhledem ke značnému množství garáží v okolí lze alternativně zvažovat také regulaci dopravy formou 
rezidentní oblasti, kdy je efektivita systému daleko účinější a výsledné řešení tak hospodárnější. 

B. STÁNÍ LOMENÁ 

Jedná se o alternativní opatření, které představuje přestavbu stávajícího podélného stání na šikmé 
uspořádání, přičemž jsou dodrženy zásady pro zajištění obousměrného provozu na jednopruhové 
komunikaci. Podstatou je nový zábor plochy podél ulice Lomená, případně části ulice Kpt. Nálepky. Uvedené 
zvýšení nabídky na přibližně 18 stání v ulici Lomená (šikmé uspořádání může oproti podélnému zvýšit počet 
stání až na dvojnásobek), je ke zvážení s ohledem na značný počet garáží v okolí. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  1,8 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  36 tis. Kč/rok. 

C. PARKOVACÍ OBJEKT PŘÍKOPNÍ 

Záměr předpokládá využití části plochy stávajících soukromých garáží v ulici Příkopní k vybudování 
kapacitního garážového objektu pro řešení rezidentního odstavování vozidel v řešené oblasti. Navrhujeme 
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zde částečně zapuštěný objekt se 2-3 podlažími. K dispozici je plocha zhruba 1300 m2, předpokládáme 
kapacitu objektu kolem 60-100 vozidel.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  74 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1,2 mil. Kč/rok. 

3.9 TUHNICE 

Městskou část Tuhnice, resp. její obytná území lze z hlediska dopravy v klidu zjednodušeně rozdělit na dvě 
rozdílné oblasti. Východní část, která navazuje na území centra města, obchodně správní území města Karlovy 
Vary, je zásadním způsobem ovlivňována regulací dopravy v klidu na území centra města. Uvedená východní 
část představuje tzv. nárazníkovou zónu, kam se přesouvají dlouhodobě parkující vozidla. Nedobrou situaci 
zde dále zhoršuje nedostatek odstavných stání ve vícepodlažní zástavbě bytových domů. Tato oblast městské 
části Tuhnice je řešena v kapitole 3.2. 

Západní obytná oblast, od ulice Charkovská západním směrem je řešena v této kapitole. Zájmové území je 
reprezentované ulicemi Západní, Charkovská, Krymská, Moskevská, Sládkova, Šumavská, Gorkého, Poštovní, 
Bečovská, Jižní, Brigádníků, Přátelství, Budovatelů a Koněvova. Přestože původně byla snaha o rozdělení 
oblasti na 2 lokality, lokalitu Brigádníků, Sládkova a lokalitu Gorkého, byla nakonec oblast řešena vcelku. 

3.9.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešenou oblast lze považovat z hlediska charakteristiky zástavby a využití budov za území bydlení, je zde 
zastoupena původní převážně 3-4 podlažní bytová zástavba, novější 5-11 podlažní bytové domy a také domy 
rodinného bydlení. Místní základní vybavenost obchodu a služeb je situována v ulicích Krymská a Západní, 
v jihozápadním sektoru se nachází ZŠ Poštovní.   

Následující obrázky a části textu byly převzaty z platného Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 8 
Zásady řešení jednotlivých částí města) a z návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 
Tuhnice). Společně charakterizují stávající a výhledovou urbanistickou koncepci zájmového území, v tomto 
případě charakterizují celé katastrální území Tuhnice. 
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Obrázek 109: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Tuhnice 

 

Obrázek 110: Výřez textu – zásady řešení Tuhnic; platný ÚP 
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Obrázek 111: Výřez návrhu nového Územního plánu Karlovy Vary, oblast Tuhnice 

 

Obrázek 112: Výřez textu – zásady řešení Tuhnic; návrh nového ÚP 
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Obrázek 113: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní situace v předmětné oblasti je nevyhovující, doprava v klidu se realizuje v uličním prostoru a na 
málo kapacitních parkovacích plochách, vzhledem k převažujícímu charakteru bytové zástavby je nabídka 
nedostatečná.  

Nabídka na terénu je doplněna lokalitami garážových objektů na okraji bytové zástavby, konkrétně v ulicích 
Plynárenská/Západní a Poštovní, Sládkova a Šumavská. Dostupnost těchto garážových objektů se jeví 
problematická. V oblasti byl zaznamenán vysoký počet vozidel odstavených v rozporu s legislativou. 

Dopravní charakteristika a analýza jsou zpracovány na základě odborného odhadu poptávky a nabídky, pro 
jejich zpřesnění bude realizován průzkum dopravy v klidu, který definuje počet zaparkovaných a odstavených 
vozidel v rozhodujících časových polohách pracovního dne a vozidla stojící nevyhovujícím způsobem. 
Struktura území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 a podkladů 
MMKV z roku 2019.  

Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno v zájmovém území celkem 404 garážových objektů (žlutě označené), což 
dokládá následující obrázek. Rozhodující lokality garážových objektů jsou následující – ulice Poštovní 25 
garáží, ulice Sládkova/Šumavská 201 garáží, ulice Plynárenská/Západní 136 garáží. Celkový přehled dokládá 
následující tabulka, reálná bilance dopravy v klidu bude zpřesněna na základě výsledku průzkumu. 
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Obrázek 114: Situování garážových objektů v oblasti Tuhnice 

 



 

 

140 

AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU   

 

 

Tabulka 16: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Tuhnice 

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 249,8 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 48 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o mírně podprůměrný stav, je tedy zřejmé dílčí využívání výše zmíněných 
garážových objektů. Pokud bychom předpokládali automobilizaci na úrovni přibližně ½ statistické hodnoty 
(odpovídá to lokalitám bez garáží) lze odvodit využitelnost garážových objektů z řešené oblasti kolem 10 %. 
Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat počtu bytů v oblasti, tedy kolem 1400 
odstavných stání, včetně garáží s počtem 404 objektů. Tuto výhledovou nabídku dle ČSN doporučujeme řešit 
výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti je odhadováno/bylo zjištěno celkem 648 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu. 
Zjištěná vyhovující nabídka činí přibližně 574 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce 
se jedná o zápornou bilanci s nedostatkem 74 stání, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek 140 stání.  
Nedobrou situaci zvýrazňuje 115 vozidel (18 % poptávky) odstavených v rozporu s legislativou a to i přes 
značný počet garáží v zájmovém území. Problematické jsou především ulice Moskevská, Šumavská a Krymská, 
v zástavbě rodinných domů pak ulice Brožíkova a Alšova.  

3.9.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost 
území vozidly IZS. Protože se převážně jedná o obyvatele řešeného území, bude nezbytné doplnění nabídky 
formou parkovacích/garážových objektů. S ohledem na značný počet garáží na okraji zástavby se nabízí také 
územní regulace dopravy v klidu s cílem zefektivnění nabídky. Ne příliš uspokojivá docházková vzdálenost 
stávajících garáží limituje jejich vyšší využitelnost, za předpokladu dostupnosti do 3 minut se může jednat o 
upotřebení kolem 50 % objektů, což je o málo více než odhadovaná využitelnost. Návrhy tedy lze orientovat 
na řešení zjištěných nedostatků v organizování dopravy v klidu. 

 

 

 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Západní 6 7 16 0 91 126 parkoviště Penny

Krymská 103 113 90 13 128 126

Moskevská 134 147 104 35 249 415

Charkovská 11 12 10 2 87 424

Jižní 65 72 57 8 45 67

Brigádníků 21 23 17 4 135 249

Přátelství 7 8 5 2 45 84

Budovatelů 0 0 0 0 93 140

Šumavská 75 83 64 18 194 339

Sládkova 60 66 60 5 110 209

Myslbekova 8 9 10 1 16 22

Brožíkova 22 24 11 11 13 26

Alšova 19 21 10 9 24 37

Vrázova 4 4 0 4 11 23

Gorkého 37 41 37 0 45 86

Poštovní 57 63 64 3 108 191

Bečovská 19 21 19 0 20 30

Celkem 648 714 574 115 1414 2594

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Tuhnice
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Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   714 vozidel 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  574 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   220 stání. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Tuhnice:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Parkovací objekt Šumavská 
▪ Parkovací objekt Krymská 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o soukromá plocha/objekt v ulici Krymská 
o plocha objektu výměníku v ulici Krymská 

  

Obrázek 115: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Tuhnice 

3.9.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU 

Regulace dopravy, resp. legalizace nabídky zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům IZS. Současně také 
v omezené míře řeší efektivitu systému tím, že „revizí“ nabídky komplikuje vlastníkům garáží odstavování 
vozidel na terénu. Regulaci/legalizaci nabídky doporučujeme zejména ve vnitřním území ulic 
Moskevská/Budovatelů a Šumavská. Alternativně lze regulaci dopravy řešit zónou zákazu stání, která 
umožňuje parkování a odstavování vozidel pouze na vyznačených stáních.  
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Další regulaci dopravy navrhujeme přednostně uplatnit v nejvíce problematických ulicích Brožíkova a Alšova.  
Postupně bude nutné řešit všechny rizikové komunikace, kde byla zjištěna vozidla odstavená v rozporu 
s legislativou. Podmínkou je realizace nové nabídky dle navrhovaných opatření.  

Realizace představuje svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost bude stanovena dle 
PD. 

Upozorňujeme, že forma regulace dopravní značkou B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“, s dodatkovou tabulkou 
„Mimo dopravní obsluhy“, je značně problematická z hlediska kontrolní činnosti. Vhodnějším řešením, které 
přispívá k hospodárnosti je forma rezidentní oblasti. 

 

Obrázek 116: Dopravní situace v obousměrné ulici Brožíkova 

B. PARKOVACÍ OBJEKT ŠUMAVSKÁ 

K vybudování parkovacího objektu předpokládáme využití části soukromého pozemku mezi ulicemi Poštovní, 
Šumavská a Sládkova, v sousedství ZŠ Poštovní. Jednalo by se o zábor kolem 1600 m2, 3 podlažní nadzemní 
objekt s kapacitou přibližně 150 vozidel by přednostně řešil nedostatek odstavných i parkovacích stání 
v lokalitě. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  90 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  1,5 mil. Kč/rok. 

Poznámka: Soukromá plocha je řešena projektem k ÚR „BD Šumavská“ ze září 2013. 

Dočasným řešením může být rezidentní zabezpečená plocha s kapacitou kolem 60 vozidel. Zabezpečena 
nabídka přispěje k řešení odstavování vozidel obyvatel přilehlých bytových domech v ulici 
Poštovní/Šumavská. Opatření souvisí se záměrem na regulaci dopravy v klidu.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  24 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  480 tis. Kč/rok. 

C. PARKOVACÍ OBJEKT KRYMSKÁ 

Záměr předpokládá využití stávající parkovací plochy na konci ulice Krymská (stávající parkoviště Brigádníků) 
k vybudování garážového objektu pro řešení rezidentního odstavování vozidel v řešené oblasti. Navrhujeme 
zde částečně zapuštěný objekt s celkem 3 podlažími. K dispozici je plocha zhruba 800 m2, předpokládáme 
kapacitu objektu kolem 70 vozidel.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  54 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  840 tis. Kč/rok. 
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Alternativou k uvedenému objektu je využití plochy stávající budovy 1748/16 v ulici Krymská, v sousedství 
obchodního centra Penny, která je v soukromém vlastnictví a je v návrhu koncepce vedena jako rezervní 
plocha. Plocha zhruba 1600 m2 by umožňovala výstavbu např. 3 podlažního nadzemního parkovacího objektu 
pro přibližně 150 vozidel a pořizovacími náklady  kolem 90 mil. Kč.  

3.10 DRAHOVICE 

Městskou část Drahovice, resp. její obytná území lze z hlediska zástavby a řešení dopravy v klidu 
zjednodušeně rozdělit na tři oblasti. Západní část, navazující na obchodně správní území města Karlovy Vary, 
je zásadním způsobem ovlivňována regulací dopravy v klidu na území centra města Uvedená západní část 
s převažující zástavbou rodinných domů tak představuje tzv. nárazníkovou zónu, kam se přesouvají 
dlouhodobě parkující vozidla. Nedobrou situaci zde dále zhoršuje dopravní situace kolem Karlovarské krajské 
nemocnice. Tato část oblasti Drahovice, včetně lokality Jateční je obsažena v kapitole 3.2.  

Řešenou oblastí je tak východní část obytného území Drahovice, pro přehlednost a srozumitelnost řešení 
dopravy v klidu byla předmětná východní oblast rozdělena do 3 lokalit: 

a) lokalita Lidická; území vymezené ulicemi Lidická, Boženy Němcové, Anglická, Vrchlického od ulice 5. 
května, Švermova, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova a Národní k ulici Lidická, území se smíšenou 
zástavbou, ve které převládají vícepodlažní bytové domy  

b) lokalita Stará Kysibelská; území vymezené ulicemi Stará Kysibelská v úseku ulic Blahoslavova-Krokova, 
Waldertova, Východní a Úvalská, území se zástavbou vícepodlažních bytových domů 

c) lokalita Vítězná; území vymezené ulicemi Vítězná v úseku Ondříčkova-Prašná, Drahomířino nábřeží, 
Mattoniho nábřeží k ulici Prašná, Kvapilova-bytové domy, Zbrojnická, nám. V. Řezáče, nám. Emy Destinové, 
Pod Tvrzí a Mozartova, území se smíšenou zástavbou, ve které převládají vícepodlažní bytové domy. 

3.10.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešenou oblast Drahovic lze považovat z hlediska charakteristiky zástavby a využití budov za území bydlení a 
území smíšené. Je zde zastoupena původní zástavba 3-5 podlažních bytových domů, modernější bytové domy 
převážně se 4 podlažími a novější bytové domy o 5-11 podlažích, ve velmi malé míře jsou zde zastoupeny 
také domy rodinného bydlení. Místní základní vybavenost obchodu a služeb je situována zejména v ulici 
Vítězná, střední školství převážně v ulici Lidická, ZŠ pak v ulici Kvapilova. Západním směrem, v ulicích 
Bezručova a Americká, které navazují na řešené území, se nachází Karlovarská krajská nemocnice.   

Následující obrázky a části textu byly převzaty z platného Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 8 
Zásady řešení jednotlivých částí města) a z návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 
Drahovice). Společně charakterizují stávající a výhledovou urbanistickou koncepci zájmového území, v tomto 
případě charakterizují celé katastrální území Drahovice. 
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Obrázek 117: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Drahovice 

 

 

Obrázek 118: Výřez textu - zásady řešení Drahovice; platný ÚP 
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Obrázek 119: Výřez návrhu nového Územního plánu Karlovy Vary, oblast Drahovice 

 

Obrázek 120: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 
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Obrázek 121: Výřez textu - zásady řešení Drahovice; návrh nového ÚP 

DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Situace dopravy v klidu je v předmětné oblasti je komplikovaná, na řadě míst je stav nevyhovující z hlediska 
dostupnosti území. Nabídka parkovacích a odstavných stání se realizuje převážně v uličním prostoru a na 
málo kapacitních parkovacích plochách, vzhledem k převažujícímu charakteru bytové zástavby je nabídka 
lokálně/místně nedostatečná. Nabídka na terénu je doplněna rozptýlenými garážovými objekty v území, 
značný počet garáží je součástí bytových domů, přičemž rozhodující koncentrace garáží je situována na okraji 
bytové zástavby, v ulici Lidická. Dostupnost těchto garážových objektů se jeví pro rozsah řešeného území 
problematická. V oblasti byl zaznamenán vysoký počet vozidel odstavených v rozporu s legislativou. 

Dopravní charakteristika a analýza jsou zpracovány na základě odborného odhadu poptávky a nabídky, pro 
jejich zpřesnění byl realizován průzkum dopravy v klidu, který definoval počet zaparkovaných a odstavených 
vozidel v rozhodujících časových polohách pracovního dne a vozidla stojící nevyhovujícím způsobem. 
Struktura území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 a podkladů 
MMKV z roku 2019.  

Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno v zájmovém území celkem 442 garážových objektů (žlutě označené), což 
dokládá následující obrázek. S ohledem na značný počet garáží v rámci bytových domů odhadujeme výsledný 
objem až 570 garáží. Rozhodující koncentrovanou lokalitou garáží je ulice Lidická s počtem 196 objektů. 
Celkový přehled dokládá následující tabulka, reálná bilance dopravy v klidu byla zpřesněna na základě 
výsledků průzkumu. 
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Obrázek 122: Situování garážových objektů v oblasti Drahovice 
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Tabulka 17: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Drahovice 

Poznámka: Vozidla odstavená v rozporu s legislativou v ulicích Gagarinova, Národní, Maďarská a Mattoniho 
nábřeží jsou v rozhodující míře umístěna neuspořádaně, na plochách před garážemi a vstupy do objektů, případně 
ve vnitroblocích bytových domů.  

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 294,6 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 56 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o mírně nadprůměrný stav, což může být částečně důsledkem vlivu rodinné 
zástavby. Z analýzy poptávky v ulici Lidická odvozujeme, že využívání garážových objektů v ulici Lidická bude 
na úrovni zhruba 10-15 %. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat počtu bytů 
v oblasti, tedy kolem 3400 odstavných stání, včetně garáží. Tuto výhledovou nabídku dle ČSN doporučujeme 
řešit výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti bylo zjištěno celkem 1542 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu, zjištěná vyhovující 
nabídka činí 1365 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce se jedná o zápornou bilanci 
s nedostatkem 177 stání, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek na 329 stání.  Nedobrou situaci 
zvýrazňuje 256 vozidel (17 % poptávky) odstavených v rozporu s legislativou, problematické jsou především 
úseky ulic Národní, Maďarská, Východní, Úvalská, případně Gagarinova. 

Samostatným problémem je pak území ulic Vítězná, Mattoniho a Drahomířino nábřeží a ulice Zbrojnická, 
přičemž více kritická situace je v lokalitě nábřežních komunikací. Jedná se o prostor s novou vícepodlažní 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Lidická 112 123 123 2 462 535 garáže

Boženy Němcové 61 67 63 6 105 159

Anglická 53 58 54 9 186 258

Vrchlického 25 28 26 2 68 103

Švermova 13 14 18 0 17 35

Gagarinova 194 213 152 47 446 719

Maďarská 67 74 50 22 90 113

Národní 62 68 39 23 34 69

Součet 587 645 525 111 1408 1991

Stará Kysibelská 43 47 39 4 109 194

Waldertova 60 66 78 8 82 167

Východní 80 88 52 28 523 747

Úvalská 269 296 240 36 270 587

Součet 452 497 409 76 984 1695

Vítězná 128 141 128 7 548 769

Drahomířino nábř. 61 67 27 1 8 10

Mattoniho nábřeží 102 112 78 29 24 40

Prašná 7 8 5 2 35 46

Kvapilova 42 44 40 0 116 209

Zbrojnická 48 53 33 19 79 116

nám. V. Řezáče 28 31 24 5 63 115

nám. Emy Destinové 27 30 30 0 35 51

Pod Tvrzí 18 20 16 0 18 24

Mozartova 42 46 50 6 71 168

Součet 503 552 431 69 997 1548

Celkem 1542 1694 1365 256 3389 5234

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Drahovice

Lokalita Lidická

Lokalita Stará Kysibelská

Lokalita Vítězná
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bytovou výstavbou, kde je nedostatek odstavných stání zřejmý. Bilance 291 odstavených vozidel a vyhovující 
nabídka 233 stání je alarmující, navíc je zde zaznamenán vysoký počet vozidel odstavený na nevhodných a 
nezpevněných plochách ve vnitroblocích (např. 32 vozidel v případě Drahomířina nábřeží). Záporná bilance 
dopravy v klidu je dále zhoršována významnou funkcí obchodu a služeb v ulici Vítězná. Tuto lokalitu je 
nezbytné řešit neodkladně. 

 

Obrázek 123: Vozidla odstavena ve vnitrobloku v ulici Mattoniho nábřeží 

 

Obrázek 124: Vozidla odstavena ve vnitrobloku v ulici Drahomířino nábřeží 

3.10.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost 
území vozidly IZS, v některých případech také bezpečnost pěší dopravy. Ve vybraných lokalitách bude také 
uplatněna územní regulace dopravy v klidu s cílem zefektivnění nabídky a zvýšení využitelnosti garážových 
objektů. V území ulic Vítězná, Mattoniho a Drahomířino nábřeží je nezbytné doplnění nabídky pro potřeby 
rezidentního parkování.  

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   1706 vozidel 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  1376 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   419 stání. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Drahovice:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
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▪ Stání v ulici Lidická 
▪ Stání v ulici Východní/Stará Kysibelská 
▪ Stání v ulici Národní 
▪ Parkovací objekt Úvalská 
▪ Parkovací objekt Maďarská 
▪ Parkovací objekt Mattoniho nábřeží 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o městská plocha v ulici Vrchlického 
o soukromá plocha v ulici Úvalská. 

  

Obrázek 125: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Drahovice 

3.10.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU 

Regulace dopravy v klidu, resp. legalizace nabídky představuje ve své podstatě srozumitelné vymezení míst 
pro parkování a odstavování vozidel v území, opatření tak především zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům 
IZS. Tento způsob organizování dopravy v klidu, se dá považovat za zjednodušenou formu zóny zákazu stání. 
Příkladem organizování dopravy v klidu z řešené oblasti může např. ulice Anglická, kde uplatněním 
jednopruhové obousměrné komunikace došlo k částečné legalizaci odstavování vozidel. Regulaci dopravy 
navrhujeme přednostně uplatnit v nejvíce problematických ulicích Maďarská, Národní, Východní, Úvalská, 
případně Gagarinova a Zbrojnická. Postupně bude nutné řešit všechny rizikové komunikace, kde byla zjištěna 
vozidla odstavená v rozporu s legislativou. Podmínkou je realizace nové nabídky v dotčených lokalitách dle 
navrhovaných opatření. Alternativou regulace dopravy v klidu je řešení formou zóny zákazu stání, která 
dovoluje parkování a odstavování vozidel pouze na vyznačených stáních.  

Realizace dočasného řešení představuje svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost 
bude stanovena dle PD. 
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Byl zvažován záměr rezidentní parkování v lokalitě místního centra, v ulici Vítězná s vyčleněním části nabídky 
pro odstavování vozidel obyvatel v daném území, přičemž návštěvníci a zaměstnanci v území by byli řešeni 
zastupitelnosti a zbývajícími parkovacími místy. Upozorňujeme, že zcela nevyhovující situace je ve 
vnitroblocích vícepodlažních domů na ulici Mattoniho nábřeží. Částečná regulace by mohla mít pozitivní 
dopad na celkovou efektivitu systému a větší ochranu obyvatel v dané lokalitě. Nicméně značný nedostatek 
parkovacích a odstavných stání v této lokalitě tuto regulaci nedovoluje, ta by byla možná za předpokladu 
vybudování navrhovaného objektu v ulici Mattoniho nábřeží. 

B. STÁNÍ V ULICI LIDICKÁ 

Záměr představuje další část II. etapy budování parkovacích/odstavných stání podél ulice Lidická v souladu 
s JP „ulice Lidická, úpravy“ z října 2016. Nová parkovací/odstavná stání doporučujeme realizovat až k ulici 
Národní, což umožní zlepšení dopravní situace kolem vícepodlažní zástavby bytových domů v ulici Národní. 
V podélném uspořádání lze vybudovat kolem 30 nových stání. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  3,0 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  60 tis. Kč/rok. 

C. STÁNÍ V ULICI VÝCHODNÍ/STARÁ KYSIBELSKÁ 

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávající parkovací plochy v ulici Stará Kysibelská, kdy dochází ke zvýšení 
nabídky parkování na celkem 63 stání (stávající nabídka činí 34 stání). Opatření řeší nevyhovující odstavování 
vozidel na této ploše a v ulici Východní. Přestavba je připravována na základě DSP „ulice Východní, rozšíření 
parkoviště“ z dubna 2020, investiční náklady byly projektovou dokumentací stanoveny na 4,2 mil. Kč bez DPH. 

▪ Pořizovací náklady /DSP/:  4,2 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  126 tis. Kč/rok. 

D. STÁNÍ V ULICI NÁRODNÍ 

Záměr představuje vybudování parkovacích/odstavných stání podél slepé části ulice Národní, u ulice 
Blahoslavova. V případě kolmého řazení vozidel lze zde realizovat kolem 16 stání, což přispěje ke snížení 
nedostatku odstavných stání v přilehlém území. Např. blízký bytový dům disponuje celkem 47 byty. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  1,6 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  32 tis. Kč/rok. 

E. PARKOVACÍ OBJEKT MAĎARSKÁ 

Parkovací objekt Maďarská doplňuje nabídku v ulicích Gagarinova a Maďarská, umožňuje územní regulaci, 
což napomáhá řešení vozidel odstavených v rozporu s legislativou. Jeho realizaci předpokládáme v místě 
stávající parkovací plochy severně křižovatky Gagarinova/Maďarská. Na ploše kolem 1000 m2 navrhujeme 
částečně zapuštěnou 3 podlažní parkovací etáž s kapacitou kolem 80 vozidel.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  24 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  400 tis. Kč/rok. 

F. PARKOVACÍ OBJEKT ÚVALSKÁ 

Parkovací objekt Úvalská přispívá k řešení nevyhovující situace v odstavování vozidel v rozporu s legislativou 
v sousedství křižovatky Stará Kysibelská/Úvalská. Pro umístění objektu se využívá stávající tři samostatné 
parkovací plochy o celkové výměře přibližně 1300 m2. Navrhujeme zde částečně zapuštěnou parkovací etáž 
se 3 podlažími a kapacitou objektu kolem 100 vozidel.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  30 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  500 tis. Kč/rok. 

G. PARKOVACÍ OBJEKT MATTONIHO NÁBŘEŽÍ 

Objekt řeší zcela nevyhovující situace v parkování a odstavování vozidel v území ulic Vítězná, Mattoniho 
nábřeží a Drahomířino nábř. Pro umístění objektu se nabízí pouze plocha částečně zastavěna garážemi na 
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ulici Mattoniho nábřeží. Jedná se o velmi stísněný prostor, k dispozici může být plocha kolem 900 m2. Za 
předpokladu 5 podlažního nádzemního objektu APS vychází kapacita kolem 130 vozidel.  

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  91 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  3,9 mil. Kč/rok. 

3.11 DOUBÍ 

Následující části textu byly převzaty z platného Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola 8 Zásady řešení 
jednotlivých částí města) a z návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary (kapitola Doubí). Společně 
charakterizují stávající a výhledovou urbanistickou koncepci zájmového území, v tomto případě charakterizují 
celé katastrální území Doubí. 

 

Obrázek 126: Výřez textu – Doubí, Zásady řešení; platný ÚP  
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Obrázek 127: Výřez textu – Doubí, Urbanistická koncepce; návrh nového ÚP 

 

3.11.1 Dopravně urbanistická charakteristika  

URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Z hlediska zástavby a charakteristiky využití budov se jedná zejména o oblast rodinného bydlení. Dále je zde 
zastoupena původní bytová zástavba převážně do 3 nadzemních podlaží a novější bytové domy o 4-8 
podlažích. Místní základní vybavenost obchodu a služeb, zařízení školská, zdravotnická, společenská a další 
je situována zejména kolem ulic Studentská, Modenská a Komenského. Na severním okraji zájmového území 
se nachází zámeček Doubí se zámeckou kaplí a parkovací plochou Studentská. V jižní části území je umístěna 
SOS Dětská vesnička, v sousedství pak plochy technické infrastruktury. Silniční dopravní obsluhu zájmového 
území zabezpečuje silnice I/20, mezinárodní tah E49, veřejná osobní doprava je zastoupena vlakovou stanicí 
Doubí u Karlových Varů a nabídkou autobusové MHD. 

 

Obrázek 128: Výřez Územního plánu města Karlovy Vary, oblast Doubí 
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Obrázek 129: Výřez návrhu nového Územního plánu Karlovy Vary, oblast Doubí 

 

Obrázek 130: Výřez předmětného území; návrh nového ÚP, Koncepce dopravní infrastruktury 
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DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚZEMNÍ STRUKTURA 

Dopravní situace v předmětné oblasti je komplikovaná zejména v lokalitách s vícepodlažní bytovou 
zástavbou, kde je doprava v klidu řešena v převážné míře v rámci uličním prostoru, přičemž se jedná o 4-8 
podlažní bytové domy. Byl zde zaznamenán vysoký počet vozidel parkujících a odstavených v rozporu 
s legislativou. Jedná se o ulice Modenská, Svatošská, Jahodová, případně i Spálená. Problematická se jeví také 
ulice Studentská, zejména v úsecích se zástavbou bytových domů, což je kolem místního centra a pošty. 

Dopravní charakteristika a analýza jsou zpracovány na základě odborného odhadu poptávky a nabídky, pro 
jejich zpřesnění byl realizován průzkum dopravy v klidu, který definoval počet zaparkovaných a odstavených 
vozidel v rozhodujících časových polohách pracovního dne a vozidla stojící nevyhovujícím způsobem. 
Struktura území a územní bilance jsou sestaveny dle demografických údajů ČSÚ ze SLDB 2011 a podkladů 
MMKV z roku 2019. Z podkladů MMKV bylo dále zjištěno, že v zájmovém území jsou k dispozici pouze 3 
garážové objekty (žlutě označené), což dokládá následující obrázek. Celkový přehled dokládá následující 
tabulka, reálná bilance dopravy v klidu byla zpřesněna na základě výsledku dopravního průzkumu. 

 

Obrázek 131: Situování garážových objektů v oblasti Doubí 
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Tabulka 18: Územní struktura a bilance dopravy v klidu v oblasti Doubí 

Dle uvedených parametrů vychází v předmětné oblasti automobilizace na úrovni 255,1 vozidel/1000 
obyvatel, což odpovídá přibližně 49 % statistické automobilizace pro ORP KV v roce 2018 s hodnotou 524,5 
vozidel/1000 obyvatel. Jedná se o standardní a běžnou úroveň automobilizace pro území s převážně 
vícepodlažní zástavbou bytových domů. Dle příslušné ČSN by výhledová nabídka měla přibližně odpovídat 
počtu bytů v oblasti, tedy kolem 490 odstavných stání, včetně garáží. Tuto nabídku dle ČSN doporučujeme 
řešit výhledovými rezervními plochami. 

V oblasti je odhadováno/bylo zjištěno celkem 236 vozidel odstavených ve večerních hodinách na terénu. 
Zjištěná vyhovující nabídka činí přibližně 203 odstavných a parkovacích stání na terénu. Ve vztahu k poptávce 
se jedná o zápornou bilanci s nedostatkem 33 stání, ve výhledu odhadujeme celkový nedostatek 58 stání.  
Závažným nedostatkem je 67 vozidel (28 % poptávky) odstavených v rozporu s legislativou, problematickými 
místy jsou především ulice Modenská, Spálená a Jahodová.  

 

Obrázek 132: Odstavování vozidel v ulici Svatošská; legální využívání chodníku 

 

Ulice, prostranství
Poptávka 

2018

Poptávka 

2030

Vyhovující 

nabídka 2018

Stání v 

rozporu

Počet 

bytů

Bydlící 

osoby
Poznámka

Modenská 79 88 58 21 123 252

Svatošská 57 63 48 9 48 122

Jahodová 37 41 25 12 154 277

Spálená 39 43 45 17 47 73

Studentská 24 26 31 8 113 201

Celkem 236 261 207 67 485 925

Poznámka 1: Sloupec "Počet bytů" dokladá data ČSÚ SLDB 2011, sloupec "Bydlící osoby" uvádí data MMKV 2019

Doubí
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Obrázek 133: Odstavování vozidel v ulici Modenská 

3.11.2 Návrh koncepce řešení 

Návrh předpokládá kombinaci více způsobů organizování dopravy v klidu s ohledem na lokality a převažující 
nedostatky. Přednostním záměrem je řešení poptávky v rozporu s legislativou, což garantuje dostupnost 
území vozidly IZS. Protože se převážně jedná o obyvatele řešeného území, bude nezbytné doplnění nabídky 
společně s územní regulací dopravy v klidu. Předpokládáme, že část nabídky by mohla být řešena v rámci 
uličního profilu, resp. legalizací stání, zbývající část formou parkovacích objektů. 

Celková bilance dopravy v klidu: 

▪ výhledová poptávka pro rok 2030   261 stání 
▪ existující vyhovující nabídka pro rok 2020  207 stání 
▪ navrhovaná nová výhledová nabídka   140 stání. 

Přehled navržených záměrů pro oblast Doubí:  

▪ Regulace dopravy v klidu 
▪ Parkovací objekt Svatošská 
▪ Parkovací objekt Studentská 
▪ Výhledové rezervní plochy 

o soukromá plocha v ulici Jahodová. 
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Obrázek 134: Návrh řešení dopravy v klidu pro oblast bydlení Doubí 

3.11.3 Popis jednotlivých opatření 

A. REGULACE DOPRAVY V KLIDU 

Opatření zajišťuje dopravní dostupnost vozidlům IZS tím, že legalizuje parkování a odstavování vozidel na 
komunikacích. Revize nabídky vymezuje vyhovujícící stání, např. u málo zatížených komunikací s intenzitou 
max. 500 vozidel/24 hodin se může jednat o jednopruhovou obousměrnou komunikace s místy pro míjení 
vozidel. , důležitá jsou nástupní místa pro vozidla HZS.  

Regulaci dopravy navrhujeme přednostně uplatnit v nejvíce problematických ulicích Modenská a Jahodová. 
Postupně bude nutné řešit všechny rizikové komunikace, kde byla zjištěna vozidla odstavená v rozporu 
s legislativou. Podmínkou je realizace nové nabídky dle navrhovaných opatření. 

Realizačně se jedná o svislé a vodorovné dopravní značení v oblasti, finanční náročnost bude stanovena dle 
PD. 

Upozorňujeme, že v ulici Jahodová a části ulice Svatošská nejsou k dispozici komunikace pro pěší. Znamená 
to, že regulace dopravy v klidu by měla ve svém řešení toto zohlednit. 

B. PARKOVACÍ OBJEKT SVATOŠSKÁ 

Záměr předpokládá realizaci parkovacího objektu v místě stávající parkovací plochy v ulici Svatošská, směrem 
k SOS dětské vesničce. K dispozici může být plocha kolem 600 m2, navrhujeme zde 2 podlažní, částečně 
zapuštěný objekt s kapacitou kolem 50 vozidel. Nová nabídka by měla řešit nedostatek parkovacích a 
odstavných stání v ulicích Svatošská a Jahodová, případně i Studentská. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  25 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  375 tis. Kč/rok. 

Přechodně doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené parkovací plochy pro zhruba 25 vozidel s pořizovacími 
náklady kolem 7,5 mil. Kč a provozními náklady zhruba 150 tis. Kč/rok. 
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Poznámka: Projekt Rekonstrukce ulice Svatošská (leden 2020) navrhuje v daném místě rekonstrukci stávající 
parkovací plochy na celkový počet deseti stání. Upozorňujeme, že projekt navrhuje v ulicích Spálená a Jahodová 
režim ve formě obytné ulice, což bude mít dopad na odstavená vozidla na těchto komunikacích (obrázek 123).  

C. PARKOVACÍ OBJEKT STUDENTSKÁ 

Záměr předpokládá využití stávající zatravněnou plochu ve vlastnictví SMKV, sousedící se soukromým 
objektem a parkovištěm na ulici Studentská, v těsné blízkosti zástavby bytových domů v ulici Modenská. 
K dispozici je plocha zhruba 1200 m2, která je přístupná z ulice Studentská. Navrhujeme zde nadzemní 
parkovací objekt se 3 podlažími a kapacitou kolem 90 vozidel. Nová nabídka by měla řešit nedostatek 
parkovacích a odstavných stání v ulicích Modenská a Studentská. 

▪ Pořizovací náklady /odhad/:  54 mil. Kč 
▪ Provozní náklady /odhad/:  900 tis. Kč/rok. 

Přechodně doporučujeme zvážit realizaci zabezpečené parkovací plochy pro zhruba 40 vozidel s pořizovacími 
náklady kolem 12 mil. Kč a provozními náklady zhruba 240 tis. Kč/rok. 

Plochu je podle objednatele potřeba před využitím podrobněji prověřit. Pro řešení dopravy v klidu by bylo 
možné rovněž využít sousedící plochu směrem k ulici Studentská, která je rovněž ve vlastnictví SMKV, 
případně již zmiňovanou soukromou parkovací plochu v ulici U Jezírka. 

 

Obrázek 135: Rekonstrukce ulice Svatošská DÚR/DSP, aktualizace leden 2020 
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Následující obrázek dokládá celkovou situaci řešení dopravy v klidu na území města Karlovy Vary. 

 

Obrázek 136: Návrh řešení dopravy v klidu na území města Karlovy Vary (podrobněji v příloze) 
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4. SOUHRN OBJEKTŮ, PROVOZNĚ EKONOMICKÝ PROPOČET 

Souhrnný přehled opatření a objektů, investičních a provozních nákladů dle předcházejících kapitol: 

 

Tabulka 19: Přehled objektů, investičních a provozních nákladů; 1. část 

 

Řešená oblast/lokalita Počet stání
Investiční náklady 

v mil. Kč

Roční provozní 

náklady v tis. Kč
Poznámka

OPS/rezidentní zóna 5 investiční odhad

objekt Tři kříže 200 120 2000 regulační plán

objekt Husovo náměstí 70 50 800

PD Libušina 50 500 R pronájem

objekt Pod Jelením skokem 50 35 1500 R/A/ubytovaní

objekt Raisova 110 66 1100

plocha Galerie umění 30 60

Varšavská, IDT Dolní nádraží územní studie

plocha Polská 90 30 900 10 stání BUS

plocha KOME 25 150 25 stání BUS

plocha Poštovní dvůr 35 7 210

Grandhotel Pupp, Thermal 50 500 Thermal, R pronájem

Souhrn 710 313 7720

OPS/rezidentní zóna 3 investiční odhad 

PD náměstí Dr. M. Horákové 200 3000 R pronájem

objekt nábřeží Jana Palacha 60 36 600

stání Krymská 65 3,9 130

stání Charkovská 65 6,5 130 JP, duben 2019

Varšavská/Tržnice územní studie

Tuhnice/IDT Dolní nádraží *) 120 7,2 240 územní studie

plocha Bečovská 152 54 1600

objekt Dolní Kamenná 340 204 3400

Souhrn 1002 314,6 9100

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání Buchenwaldská 60 6 120

objekt Krušnohorská 80 24 400

objekt Jana Opletala/Klínovecká 120 72 1200

objekt Čankovská/U Koupaliště 150 45 750

objekt Severní 130 39 650

objekt Sibiřská 70 21 350

objekt U Spořitelny 70 42 700

objekt Celní/Buchenwaldská 80 24 400

Souhrn 760 273 4570

Součet 1 2472 900,6 21390

Poznámka:  *) Soukromá plocha Tuhnice v ulici Západní představuje dočasné řešení 

Lázeňská oblast a související lázeňské lokality 

Území centra města a sousedící oblasti

Rybáře
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Tabulka 20: Přehled objektů, investičních a provozních nákladů; 2. část 

 

 

 

Řešená oblast/lokalita Počet stání
Investiční náklady 

v mil. Kč

Roční provozní 

náklady v tis. Kč
Poznámka

Stará Role

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Okružní 307 215 3500 územní studie

objekt Nové domky 120 62 760

objekt Školní 50 25 300

plocha Závodu míru 60 12 360

stání Kostelní 13 26

stání Vančurova 26 2,6 52

Souhrn 576 316,6 4998

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání 1. máje, Na Průhoně

stání K. Kučery 50 5 100 studie

objekt Kpt. Jaroše 90 54 900

Souhrn 140 59 1000

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání Lomená 18 1,8 36

objekt Příkopní 100 74 1200

Souhrn 118 75,8 1236

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Šumavská 150 90 1500

objekt Krymská 70 54 840

Souhrn 220 144 2340

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání Lidická 30 3 60 JP, říjen 2016

stání Východní/Stará Kysibelská 63 4,2 126 DSP, duben 2020

stání Národní 16 1,6 32

objekt Úvalská 100 30 500

objekt Maďarská 80 24 400

objekt Mattoniho nábřeží 130 91 3900

Souhrn 419 153,8 5018

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Svatošská 50 25 375

objekt Studentská 90 54 900

Souhrn 140 79 1275

Součet 2 1613 828,2 15867

Celkem 4085 1728,8 37257

Doubí

Drahovice

Dvory

Bohatice

Tuhnice
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Výsledné provozně technické a ekonomické parametry: 

▪ počet parkovacích a odstavných stání   4085 míst 
▪ odhad investičních nákladů    1728,8 mil. Kč 
▪ odhad ročních provozních nákladů   37,257 mil. Kč/rok 

PROVOZNĚ EKONOMICKÝ PROPOČET 

Celkové provozně ekonomické hodnocení vychází zejména z obecné harmonizace nabídky a poptávky, 
zohledňující efektivitu dopravy v klidu. Díky poměrně příznivému nastavení systému předpokládáme 
průměrnou účinnost systému na úrovni 70 %. 

Ekonomický propočet/odhad vychází z následujících vstupních finančních předpokladů: 

- parkovací stání, krátkodobé    30,- Kč/hod.; max. 3 hodiny 
- celodenní parkování (24 hodin)    50,- Kč; v ceně jízdenka MHD 
- rezidentní parkovací karta, stání v objektu  500,- Kč/stání/rok 
- abonentní parkovací karta, stání v objektu,  2500,- Kč/stání/rok. 

ubytovaní hosté (zařízení) 

Výsledný ekonomický propočet/odhad předpokládá roční provozní ztrátu ve výši kolem 17,6 mil. Kč, 
následující tabulka dokládá propočty pro jednotlivé oblasti města, ceny nezahrnují DPH. Propočet, resp. 
odhad výnosů považujeme spíše za konzervativní, opatrný.  

Poznámka: Ekonomická bilance zájezdových autobusů nebyla do celkových propočtů zahrnuta. 

 

Tabulka 21: Celkový ekonomický propočet/odhad nákladů a výnosů 

DALŠÍ OKRUHY K DISKUSI: 

▪ varianty financování a zpoplatnění systému dopravy v klidu  
▪ flexibilní tarifikace ve vztahu k ceně parkovného a míře obsazení  
▪ význam společných investic veřejného a privátního sektoru 
▪ uplatnění/zřízení fondu dopravy v klidu.  

 

Řešená oblast/lokalita
Investiční náklady 

v mil. Kč

Roční provozní 

náklady v mil. Kč

Odhad ročních 

výnosů v mil. Kč
Poznámka

Lázeňská oblast a související 

lázeňské lokality 
313 7,72 0,846 480 stání R

Území centra města a sousedící 

oblasti
314,6 9,1 26,252 1030 R, 1770 PA

Rybáře 273 4,57 0,375 50 R

Stará Role 316,6 4,998 0,239

Dvory 59 1 0,045

Bohatice 75,8 1,236 0,05

Tuhnice 144 2,34 0,11

Drahovice 153,8 5,018 0,155

Doubí 79 1,275 0,07

Součet 1728,8 37,257 28,142

Celkem při účinnosti 70 % 1728,8 37,257 19,699
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5. NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATŘENÍ DO ROKU 2025, PRIORITY ROZVOJE 

KRÁTKODOBÁ OPATŘENÍ DO ROKU 2025 

 

Tabulka 22: Přehled krátkodobých opatření rozvoje do roku 2025 

 

Řešená oblast/lokalita Počet stání
Investiční náklady 

v mil. Kč

Roční provozní 

náklady v tis. Kč
Poznámka

OPS/rezidentní zóna 5 investiční odhad

PD Libušina 50 500 R pronájem

plocha Galerie umění 30 60

plocha Polská 90 30 900 10 stání BUS

plocha KOME 25 150 25 stání BUS

plocha Poštovní dvůr 35 7 210

Grandhotel Pupp, Thermal 50 500 Thermal, R pronájem

Souhrn 280 42 2320

OPS/rezidentní zóna 3 investiční odhad

PD náměstí Dr. M. Horákové 200 3000 R pronájem

stání Krymská 65 3,9 130

stání Charkovská 65 6,5 130 JP, duben 2019

stání Tuhnice *) 120 7,2 240 dočasné

Souhrn 450 20,6 3500

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání Buchenwaldská 60 6 120

objekt Krušnohorská 80 24 400

objekt Čankovská/U Koupaliště 150 45 750

objekt U Spořitelny 70 42 700

Souhrn 360 117 1970

Stará Role

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Okružní **) 307 215 3500 územní studie

stání Kostelní 13 26

stání Vančurova 26 2,6 52

Souhrn 346 217,6 3578

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání 1. máje, Na Průhoně

stání K. Kučery 50 5 50 územní studie

Souhrn 50 5 50

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání Lomená 18 1,8 36

Souhrn 18 1,8 36

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Šumavská 150 90 1500 DÚR, září 2013

Souhrn 150 90 1500

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání Lidická 30 3 60 JP, říjen 2016

stání Východní/Stará Kysibelská 63 4,2 126 DSP, duben 2020

stání Národní 16 1,6 32

Souhrn 109 8,8 218

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Svatošská 50 25 375

Souhrn 50 25 375

Celkem 1813 527,8 13547

Poznámka: 

*) Soukromá plocha Tuhnice v ulici Západní je do doby realizace IDT Dolní nádraží dočasné řešení

**) Dočasné řešení představuje zabezpečená plocha Okružní, podrobněji v textu

Lázeňská oblast a související lázeňské lokality 

Území centra města a sousedící oblasti

Rybáře

Drahovice

Doubí

Dvory

Bohatice

Tuhnice
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Obrázek 137: Návrh krátkodobých opatření a priorit rozvoje dopravy v klidu (podrobněji v příloze) 
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PRIORITY ROZVOJE 

 

Tabulka 23: Priority rozvoje dopravy v klidu 

Poznámka: pro vozidla vytěsněná regulací z oblastí Karlovy Vary, Tuhnice a Drahovice bude nutné doplnění 
kapacity. Jako dočasné řešení navrhujeme revitalizaci stávající nezpevněné plochy v ulici Západní, cílové řešení pak 
lokalita Dolní Kamenná nebo parkovací plocha Pobřežní u Chebského mostu. 

Řešená oblast/lokalita Počet stání
Investiční náklady 

v mil. Kč

Roční provozní 

náklady v tis. Kč
Poznámka

OPS/rezidentní zóna 5 odhad

PD Libušina 50 500 R pronájem

plocha Galerie umění 30 60

plocha Polská 90 30 900 10 stání BUS

plocha KOME 25 150 25 stání BUS

plocha Poštovní dvůr 35 7 210

Grandhotel Pupp, Thermal 50 500 Thermal, R pronájem

Souhrn 280 42 2320

OPS/rezidentní zóna 3 odhad

PD náměstí Dr. M. Horákové 200 3000 R pronájem

stání Krymská 65 3,9 130

stání Charkovská 65 6,5 130 JP, duben 2019

stání Tuhnice *) 120 7,2 240 dočasné

Souhrn 450 20,6 3500

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

Parkování Buchenwaldská 60 6 120

objekt Krušnohorská 80 24 400

objekt U Spořitelny 70 42 700

Souhrn 210 72 1220

Stará Role

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Okružní **) 307 215 3500 územní studie

stání Kostelní 13 26

Souhrn 320 215 3526

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání 1. máje, Na Průhoně

stání K. Kučery 50 5 50 územní studie

Souhrn 50 5 50

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

Souhrn 0 0 0

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

objekt Šumavská 150 90 1500 DÚR, září 2013

Souhrn 150 90 1500

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

stání Lidická 30 3 60 JP, říjen 2016

stání Východní/Stará Kysibelská 63 4,2 126 DSP, duben 2020

Souhrn 93 7,2 186

regulace dopravy v klidu oblasti dle textu

Souhrn 0 0 0

Celkem 1553 451,8 12302

Poznámka: 

*) Soukromá plocha Tuhnice v ulici Západní je do doby realizace IDT Dolní nádraží dočasné řešení

**) Dočasné řešení představuje zabezpečená plocha Okružní, podrobněji v textu

Doubí

Drahovice

Lázeňská oblast a související lázeňské lokality 

Území centra města a sousedící oblasti

Rybáře

Dvory

Bohatice

Tuhnice
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6. PŘÍKLADY MOŽNÝCH ŘEŠENÍ, NÁVRHY DZ 

Příklady řešení se přednostně zaměřily na návrhy rezidentních oblastí Tuhnice, Karlovy Vary a Drahovice 
v návaznosti na stávající OPS centra města a je obsahem přílohy „vzorové řešení centra města a navazujících 
oblastí“. 

 

Obrázek 138: Výřez vzorového řešení centra města a navazujících oblastí (podrobněji v příloze)  
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7. VYPOŘÁDÁNÍ OPONENTURY 

Následující dokument je vypořádán tak, že na podněty je reagováno přímo pod příslušným textem. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu. 
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Vypořádání: zapracováno v kapitole 2.3 Provázanost se strategickým a územním plánování. 
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Vypořádání: zapracováno v kapitole 2.3.1 Hodnocení urbanistických záměrů a studií. 
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Vypořádání: PO Tři Kříže je v dokumentaci ponechán jako územní rezerva, jeho potřebnost je z hlediska 
zvýšení efektivity úzce spjata s realizací lanové dráhy Tři Kříže. 

PO Husovo náměstí – zohledněno, objekt ponechán jako územní rezerva. 

PO Pod Jelením skokem – zohledněno, objekt ponechán jako územní rezerva. 

PO Raisova vnitroblok – zařazeno do návrhu jako potřebné řešení rezidentního/abonentního parkování. 

 

Vypořádání: PO Galerie umění a Kouzelné městečko jsou v návrhu řešeny jako parkovací plochy 
s doporučením nezvyšovat jejich kapacitu formou parkovacího dobu.  
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Vypořádání: Pupp a Thermal - dokumentace obsahuje doporučení spolupráce mezi komunální a privátní 
sférou pro řešení dopravy v klidu. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu, zpracovatelé vycházeli z územně plánovací nejistoty daných lokalit. 
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Vypořádání: zapracováno. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. 
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Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. 
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Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno.  
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Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. Objekt Vrchlického/Mozartova je v návrhu ponechán jako územní 
rezerva. Do návrhu byl doplněn PO Mattoniho nábřeží. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. Objekt Nové domky byl v návrhu ponechán z důvodu realizační 
nejistoty PO Okružní II. 
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Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu, rozšíření nabídky je řešeno v ulici Lomená. 

 

Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. Objekt Krymská je v návrhu veden jako územní rezerva. 
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Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. Objekt Jahodová je v návrhu veden jako územní rezerva 

 

Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. 
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Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno. 
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Vypořádání: vzato v úvahu, zapracováno s výjimkou projednání s Policií ČR a následujícími požadavky, které 
lze obtížně a přehledně graficky znázornit, jedná se zejména o následující: 

• Bilance nabídky a poptávky; uvedeno v textu 

• projekty města; obsaženy v textu 

• soulad/nesoulad opatření s NÚP; obsaženo v textu 

• vyznačení soukromých vlastníků; obsaženo v textu 

• parkingy K+R; obsaženo v textu 

• případně další 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

1. Vymezení řešených oblastí 
2. Vazba systému parkování P+R na trasy MHD 
3. Vzorové řešení centra města a navazujících oblastí 
4. Celkový návrh řešení dopravy v klidu 
5. Návrh krátkodobých opatření a priorit rozvoje dopravy v klidu 
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