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ÚVOD A ZADÁNÍ 

Doprava je nezbytná pro rozvoj ekonomiky a společnosti. Zároveň je ale také doprava největším 
zdrojem emisí skleníkových plynů. Proto je nezbytné, v souladu s cíli dokumentu „Evropa 2020: 
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, nalézt řešení, která zmírní nežádoucí 
vlivy dopravy, ale zároveň nebudou mít negativní vliv na ekonomiku a mobilitu obyvatel. 

V letech 2018-2019 byl pro město Karlovy Vary vyhotoven strategický dokument Plán udržitelné 
městské mobility Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary (dále Plán mobility Karlovy Vary), 
jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí 
a přispět ke zlepšení kvality života všech obyvatel. Plán mobility řešil komplexně dopravní dostupnost, 
účinnost a hospodárnost systému, bezpečnost v dopravě a negativní vlivy dopravy na životní prostředí. 
Cílem Plánu mobility bylo za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít 
možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území. 

CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE  

Smyslem projektu Model veřejné hromadné dopravy (dále Model VHD) je doplnění Plánu udržitelné 
městské mobility Karlovy Vary a Generelu dopravy města Karlovy Vary pro území řešené Plánem 
mobility. Jedná se o analytický nástroj, který umožňuje efektivně vyhodnotit současnou dopravní 
situaci, následně pak analyzovat předpokládané rozvojové záměry v oblasti veřejné hromadné dopravy 
(dále VHD) se stanovením účinků, přínosů a rizik. 

Dokumentace předpokládá tři provázané, navazující části: 

a) Úvodní část představuje vyhotovení modelu stávající situace veřejné hromadné dopravy, 
předpokládá se rok 2019 – stanovení základních parametrů nabídky a poptávky. Následně pak 
hodnocení rizik a nedostatků v obsluze území a nastavení možných opatření na jejich řešení. 

b) Na úvodní část navazuje návrh opatření pro střednědobý horizont do roku 2025 se zaměřením 
na zlepšení stávající nabídky. Zlepšení stávající nabídky se předpokládá formou dopravně 
organizačních opatření v trasování linek, návazností a přestupních vazeb, včetně harmonizace 
nabídky městské hromadné dopravy (MHD), veřejné linkové dopravy (VLD) a železniční osobní 
dopravy. 

c) Závěrečná část dokumentace se orientuje na hodnocení dlouhodobých výhledových záměrů 
rozvoje veřejné hromadné dopravy, které jsou obsaženy v dokumentu Plán mobility Karlovy 
Vary. Analýzy jednotlivých záměrů jsou zaměřeny na účinky, přínosy a celková hodnocení 
jednotlivých záměrů a opatření. 

Do zpracování všech tří uvedených částí jsou zapojeny odborná pracovní skupina a další klíčoví aktéři 
a subjekty v řešeném území. 
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1. DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ 

Účelem dopravního modelu je napodobení skutečného dopravního procesu podle zjištěných nebo 
známých zákonitostí. Jedná se o idealizovanou podobu části reálného světa, založenou na logických a 
dalších vazbách se vzájemnou interakcí. Dopravní model je selektivní aproximací (vybranou přibližnou 
hodnotou), která zdůrazňuje významné aspekty dopravního světa a ty nevýznamné nebo nahodilé 
potlačuje. Výhodou modelu dopravy je, že na základě znalostí vazeb systému umožňuje předpověď 
chování tohoto systému při různých situacích a podmínkách, bez nutnosti zásahu do reálného 
dopravního systému. 

Modelování dopravy a získávání analytických výstupů k posouzení aktuální a výhledové dopravní 
situace provází celý proces tohoto projektu, v souladu se záměry a opatřeními Plánu udržitelné 
městské mobility Karlovy Vary. Cílem dopravního modelu jsou tak především rozbory a hodnocení 
návrhů dopravních řešení pro střednědobý a dlouhodobý horizont, jejich posouzení na základě analýz 
účinků a efektů. Bez dopravního modelu nelze účinně posoudit navrhované změny v území ani v 
organizaci dopravy.  

Zpracovaný dopravní model je vázán na řešené území města Karlovy Vary, v souladu s územím Plánu 
mobility Karlovy Vary. Možnosti další aplikace dopravního modelu závisí na disponibilitě potřebných 
vstupních údajů a na jejich kvalitě. Zpracováním modelu dopravy se rozumí vytvoření stavby modelu a 
jeho kalibrace a validace.  

1.1 CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍHO MODELU 

Čtyřstupňové dopravní modely mají své definované vstupní a výstupní veličiny, základní části a 
dimenze. Vstupní veličiny se liší pro každý model v závislosti na dostupnosti zdrojů dat či možnosti 
průzkumů. Výstupní veličiny se liší od cíle každého konkrétního dopravního modelu. Každý model ale 
obsahuje shodné definované části, kterými jsou proměnné, parametry a principy ve formě výpočtových 
matematických funkcí. 

DEFINICE VÝPOČTOVÉ ČÁSTI MODELU 

Proměnná je vstupní či výstupní veličina, tedy matematická či logická interpretace deklarovaného 
objektu. Parametr je neměnná hodnota, tzv. charakteristické koeficienty. Tyto parametry nabývají 
všeobecně platných hodnot zjištěných statistickým vyhodnocením jevu. V průběhu výpočtu se nemění. 

Principy ve formě matematických funkcí vytvářejí vztahy mezi vstupními hodnotami, parametry a 
výsledky.     

Struktura dat čtyřstupňového modelu:  

• socioekonomická data a zonální data 

• modelová síť pro jednotlivé dopravní submódy 

• matice přepravních vztahů 

• výpočtové funkce. 

Dimenze čtyřstupňového modelu dopravy: 

• účel cesty 

• druh dopravního prostředku 

• modelový čas 

• uživatelsky definované dimenze 

• výsledky 

• iterace. 
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MODELOVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY 

Čtyřstupňový model je zažitý název pro komplexní dopravní model rozdělený na 4 základní úlohy, z 
nichž první 3 spadají do modelování dopravní poptávky a poslední do modelování dopravní nabídky. 

Modelování dopravní poptávky: 

1. vznik přepravních potřeb (objemy zdrojové a cílové dopravy území) – první krok určuje, kolik 
cest v dopravní zóně vnikne a kolik cest v ní končí 

2. rozdělení přepravních vztahů (směrování dopravních proudů) – druhý krok určuje, mezi 
kterými dopravními zónami budou směřovat vzniklé cesty  

3. dělba přepravní práce (rozložení dopravních prostředků) – třetí krok určuje, které dopravní 
prostředky budou pro dopravní cesty vybrány 

Modelování dopravní nabídky: 

4. přidělení dopravní zátěže (zatížení sítě) na síť dopravních subsystémů – čtvrtý krok určuje, kudy 
budou jednotlivé cesty vedeny 

Přidělení dopravní zátěže úzce souvisí s vlastnostmi celé dopravní sítě. V případě kapacitně závislých 
modelů je pak dopravní zatěžování přidělováno na síť v postupných krocích a závisí na stupni saturace 
jednotlivých dopravních módů, k výsledku je proto nutné dojít postupnými iteracemi. 

1.2 DOPRAVNÍ MODEL KARLOVY VARY 

Níže jsou zobrazeny nejdůležitější atributy a dimenze modelu, dopravní model byl sestaven v software 
OmniTRANS: 

 

Tabulka 1: atributy a dimenze dopravního modelu 

1.2.1 Zonální struktura 

Objemy dopravy se vypočítávají pro tzv. dopravní okrsky nebo zóny. Každá zóna je určena svou hranicí 
a svým těžištěm. Toto těžiště představuje zjednodušený cíl a zdroj všech cest v zóně začínajících a 
končících. Dopravní model Karlovy Vary má dopravní zóny členěny na vnitřní a vnější. 

Statutární město Karlovy Vary plní funkci přirozeného spádového centra pro širší území, zajišťuje 
všechny důležité okresní a regionální funkce. Vnější zájmové území dopravního modelu zahrnuje 
oblasti, ve kterých se mohou projevit významné změny v přepravních vztazích na základě opatření 

Atributy modelu Dimenze

Kalibrační rok VHD 2019/2020

Prognóza pro roky 2030

Řešené území město Karlovy Vary a okolní území

Vnější oblasti
obce sousedící s městem Karlovy Vary, včetně hlavních regionálních, 

nadregionálních vazeb agregovaných do vnějších dopravních zón

Druhy dopravních módů
veřejná hromadná doprava - železniční osobní doprava, veřejná linková 

doprava a městská hromadná doprava

Účel cesty bydliště, zaměstnání, škola, ostatní (nákupy, služby, lékař, rekreace apod.)

Modelové časy reprezentativní/běžný pracovní den (24 hodin)

Zatížení modelové sítě kapacitně závislé zatěžování pro modelový čas 24 hodin

Modelování poptávky

a) vznik cest na základě apriorní poptávky podle účelu                                          

b) rozdělení cest na základě gravitačního modelu se syntetickou maticí                                   

c) volba dopravního prostředku dle logitové funkce pravděpodobnosti                                    

d) zatížení sítě VHD (včetně pěší), metoda založená na jízdních řádech

a) vnitřní území - město Karlovy Vary                                                                          

b) vnější území - okolní obce a další významné vazby
Zónování oblastí
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hodnocených dopravním modelem. Ovlivnění sítě posuzovaným opatřením či stavbou lze očekávat i 
mimo zájmové území, toto ovlivnění by však zde mělo být minimální. Z tohoto důvodu zájmové území 
zahrnuje oblast území města Karlovy Vary a spádové oblasti, včetně obcí Dalovice, Otovice, Jenišov a 
Hory. V potřebné míře jsou zahrnuty vazby na další okolní města a obce, včetně hlavních regionálních, 
nadregionálních vazeb. Do modelu nebyly zapracovány tranzitní vazby železniční osobní dopravou a 
veřejnou linkovou dopravou, dále vztahy, které jsou zabezpečovány dálkovou autobusovou dopravou 
Praha-Karlovy Vary nebo zájezdovou nepravidelnou autobusovou dopravou. 

 

Obrázek 1: vymezení zájmového území; zdroj: Google maps 

Vnitřní zóny modelu korespondují se strukturou administrativních jednotek. Zóny jsou kompaktní, se 
zvyšující se podrobností směrem do centra území. Zonální struktura města je stanovena na úrovni 
sčítacích obvodů (SO), aby zachytila změny v přepravních vztazích, které nastanou na základě vlivu 
posuzovaných opatření a záměrů hodnocených dopravním modelem. 
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Obrázek 2: dopravní model – zonace vnitřního území města Karlovy Vary na úrovni SO 

1.2.2 Dopravní síť 

Dopravní síť byla převzata v Plánu mobility Karlovy Vary, byla doplněna linkovým vedením veřejné 
hromadné dopravy a jeho dopravní nabídkou, včetně jednotlivých zastávek. Pro zajištění vazeb území 
a nabídky VHD byly do modelu zapracovány potřebné pěší trasy k zastávkám VHD.  

Ve spádovém území města a v jeho vzdálenějším okolí je detail sítě VHD doplněn v takovém rozsahu, 
aby dopravní model umožňoval posoudit plánovaná opatření v rámci návrhové části. Železniční 
infrastruktura navazuje na infrastrukturu silniční a zastávky veřejné hromadné dopravy jsou propojeny 
se silniční infrastrukturou. Napojení dopravních zón na dopravní síť je realizováno pomocí konektorů, 
a to v místech s největší atraktivitou území (oblasti bydlení, nákupní střediska, důležití zaměstnavatelé, 
významná školní a zdravotnická zařízení apod.). 
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Obrázek 3: dopravní model – rozsah základní dopravní sítě, barevné rozlišení podle druhu komunikace 

LINKY VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY  

Pro výpočet zatížení veřejné hromadné dopravy je zvolena metoda založená na jízdních řádech, 
využívající informací o vedení linek veřejné dopravy, cestovním času a dopravní nabídce. Linky veřejné 
dopravy jsou zadány pro celé území obsluhované DPKV. Cestovní doby, vedení linek, četnost spojů a 
místa zastavení jsou zadány na základě platných jízdních řádů v roce 2019/2020, spoje jedoucí ve dny 
úterý až čtvrtek.  

Linky veřejné hromadné dopravy jsou tvořeny autobusy MHD, autobusovou linkovou dopravou a 
železniční osobní dopravou, modelová nabídka odpovídá stavu, který nebyl ovlivněn epidemickou 
situací.  
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Obrázek 4: dopravní model – trasy a linky veřejné hromadné dopravy 

 

 

Obrázek 5: dopravní model – trasa linky MHD číslo 15 Stará Role-Lidická 
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Obrázek 6: ukázka zadání jízdního řádu v databázi softwaru OmniTRANS, linka MHD číslo 15 Stará Role-Lidická 

ZASTÁVKY VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY  

Řešené území je obsluhováno zastávkami a stanicemi veřejné hromadné dopravy, v úhrnu se jedná o 
189 agregovaných uzlů. V rámci železniční osobní dopravy to jsou vlakové stanice a zastávky Karlovy 
Vary, Karlovy Vary dolní nádraží, Karlovy Vary-Dvory, Stará Role, Doubí u Karlových Varů, Karlovy Vary-
Březová, Cihelny a Dalovice.  Vlaková zastávka Karlovy Vary-Aréna je v modelu založena, pro 
modelované období 2019/2020 není provozovaná. 

Lokalizaci jednotlivých stanic a zastávek veřejné hromadné dopravy dokládá následující obrázek.  

 

Obrázek 7: dopravní model – zastávky VHD 
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1.3 VSTUPNÍ DATA DOPRAVNÍHO MODELU 

TYPY VSTUPNÍCH DAT POUŽITÝCH V DOPRAVNÍM MODELU 

Vstupní data pro tvorbu dopravního modelu lze shrnout do několika kategorií: 

• dopravní zóny 

• dopravní síť a její parametry 

• zastávky a stanice 

• vedení linek veřejné dopravy 

• socioekonomická data 

• dopravní chování obyvatelstva 

• přepravní proudy v osobní dopravě 

• dopravní zatížení v osobní dopravě. 

Dopravní zóny 

Vstupní data pro dopravní oblasti jsou vektorové vrstvy ve formátu SHP importované z Geografického 
informačního systému (GIS). Zdrojem dat je Český statistický úřad (ČSÚ) nebo Český úřad zeměměřický 
a katastrální (ČÚZK).  

Model dopravy zahrnuje celkem 269 dopravních zón, z nichž 18 je vnějších a 251 vnitřních. 

Dopravní síť a její parametry 

Dopravní síť je rozdělena na silniční, železniční a bezmotorovou. Silniční síť je importována z vektorové 
vrstvy formátu SHP, zdrojem dat je ŘSD ČR a Statutární město Karlovy Vary. Železniční síť a síť pěší 
dopravy byly vytvořeny dle volně dostupných mapových podkladů OpenStreetMap, Google Maps a 
Mapy.cz k roku 2020.  

Dopravní síť se skládá ze zhruba 5580 linií o celkové délce cca 262 km. 

Zastávky a stanice  

Zastávky a stanice jsou rozděleny dle železniční, veřejné linkové a městské hromadné dopravy. 
Zastávky městské hromadné dopravy, železniční osobní dopravy a veřejné linkové dopravy byly 
zpracovány ručně dle volně dostupných mapových podkladů. Napojení zastávek na území bylo 
provedeno sítí reálných pěších tras, které byly do modelu zaneseny ručně dle volně dostupných 
mapových podkladů. 

V rámci modelu bylo vytvořeno 189 agregovaných stanic a zastávek veřejné hromadné dopravy. 

Vedení linek veřejné hromadné dopravy 

Linkování veřejné hromadné dopravy bylo provedeno ručně dle poskytnutých jízdních řádů příslušných 
dopravců, platných k roku 2020, bez ovlivnění epidemickou situací. U městské hromadné dopravy jsou 
jízdní řády do modelu zapracovány tak, aby co nejlépe vystihovaly reálnou nabídku, nicméně se jedná 
o zjednodušené pojetí makroskopického dopravního modelu. V případě železniční osobní dopravy a 
veřejné linkové dopravy byly jízdní řády do modelu zapracovány v agregované podobě.  

Celkem bylo definováno 114 linek veřejné hromadné dopravy, jejich celková délka činí cca 809 km. 

Socioekonomická data a zonální data  

Zonální data jednotlivých dopravních zón byla získána z ČSÚ, se základem dat dle SLDB 2011 s korekcí 
k roku 2020 (počet obyvatel, počet ekonomicky aktivních obyvatel, počet ubytovaných, počet 
studentů), využito bylo také Administrativního registru ekonomických subjektů (počet zaměstnanců, 
případně počet podnikatelských subjektů) k roku 2020. Doplňujícími daty jsou volně dostupné 
materiály ve formě výročních zpráv školských zařízení (počet studentů). Další doplňující data pro 
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zdroje/cíle cest (zejména významné obchodní, průmyslové a zábavní plochy), byla odvozena dle 
metodiky stanovení intenzity generované dopravy.  

Dopravní chování obyvatelstva 

Informace o specifických hybnostech a distribučních křivkách byly odvozeny z Průzkumu dopravního 
chování obyvatel města Karlovy Vary (PDCH KV), který se uskutečnil v roce 2018 v rámci dokumentu 
Plán mobility Karlovy Vary. Data pro tvorbu distribučních funkcí byla k dispozici pro vnitřní modelované 
území, přičemž dělbu přepravní práce podle účelu cest byly sestaveny pro kategorie bydliště, 
zaměstnání, resp. podnikání, škola a ostatní (nákupy, lékař, služby, rekreace apod.). Pro vnější území 
byly provedeny korekce těchto výsledků podle SLDB 2011. 

Přepravní proudy v osobní dopravě 

Dostupná data do matice přepravních vztahů jsou k dispozici pouze pro vnější cílovou a zdrojovou 
dopravu, resp. dojížďku/vyjížďku do zaměstnání a do školy (SLDB 2011), mezi-zonální ukazatele a 
ukazatele pro jednotlivé dopravní zóny byly převzaty z průzkumu dopravního chování z roku 2018. 

Objemy dopravy vnější cílové a zdrojové dopravy byly odvozena ze směrového průzkumu na kordonu 
města (duben 2018) v rámci Plánu mobility Karlovy Vary. Výsledky byly korigovány na parametry 
veřejné hromadné dopravy, jednalo se zejména o dostupnost obchodních center. 

Dopravní zatížení v osobní dopravě 

Důležitá kategorie vstupních dat, která slouží také ke kalibraci a validaci modelu, k dispozici byly jednak 
informace a odborné odhady v rámci Plánu mobility Karlovy Vary. Aktualizované data pro MHD poskytl 
DPKV ve formě přepravených osob na jednotlivých linkách za rok 2019. 

1.4 VÝPOČTOVÁ ČÁST DOPRAVNÍHO MODELU 

Dopravní model pro město Karlovy Vary je založen na klasickém sekvenčním čtyřstupňovém modelu a 
je konstruován v souladu s metodikou pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů 
(CDV, 2017) za pomocí specializovaného SW OmniTRANS 6.0.26 

Socioekonomické skupiny 

Na základě PDCH KV a dostupnosti vstupních dat model sleduje 3 socioekonomické skupiny obyvatel: 

• obyvatelé celkem, z toho dále: 
o ekonomicky aktivní 
o studenti 

• ubytovaní 

Sledovaným skupinám bylo možné na základě 3 druhů zonálních dat: 

• návštěvníci (obchodní, zábavní a lékařská zařízení) 

• zaměstnanci 

• studenti 

Přiřadit 6 párů cest: 

• bydliště – zaměstnání  zaměstnání – bydliště; 

• bydliště – škola   škola – bydliště; 

• bydliště – ostatní  ostatní – bydliště 

Kombinací těchto parametrů vznikají poptávkové vrstvy, jejichž chování je do určité míry homogenní a 
lze je popsat specifickou hybností a průměrnou přepravní vzdáleností či průměrným cestovním časem 
v podobě distribučních křivek. Celkem bylo určeno 10 poptávkových vrstev, ke každé poptávkové 
vrstvě je vázána rozměrově stejná matice. Tyto kroky byly provedeny v rámci tvorby modelu 
automobilové dopravy, který byl součástí Plánu mobility Karlovy Vary.  
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1.4.1 Přepravní vztahy, dělba přepravní práce 

Přepravní vztah je popis jedné cesty z bodu A do bodu B reprezentovaný zdrojem a cílem. Velikost 
přepravního vztahu je možné definovat jako sumu všech jednotlivých cest z daného zdroje do daného 
cíle za modelový čas. Cílem modelování přepravní poptávky je určení velikosti každého přepravního 
vztahu mezi každou z dopravních zón. Výsledek je zapsán do čtvercové matice, která představuje 
grafický zápis každého vztahu mezi dopravními zónami v buňce definované sloupcem a řádkem 
(zdrojovým a cílovým těžištěm). 

Pro matici vztahů platí pravidlo, kde celkový počet zdrojů se rovná celkovému počtu cílů, a to se rovná 
celkovému počtu dopravních vztahů: 

suma DZ = suma DC = D (počet dopravních vztahů řešeného území) 

Další okrajovou podmínkou je, aby součet všech cest okrsku byl rovný objemu zdrojové dopravy okrsku 
a suma cílové dopravy okrsku odpovídala analogicky objemu cílové dopravy okrsku. Můžeme hovořit 
o sumě řádku či sloupce. 

Pro tvorbu cest byla použita distribuční funkce poptávkového modelu, jejíž parametry byly stanoveny 
na základě informací PDCH KV, doplněných o informace ČSÚ a s přihlédnutím k dalším dostupným 
podkladům a zahraničním průzkumům. Odporovými hodnotami pro tvorbu jednotlivých vztahů je 
lineární kombinace času a přepravní vzdálenosti. 

Výchozím podkladem byly výsledky dopravního modelu automobilové dopravy v rámci Plánu mobility, 
kde přepravní vztahy byly stanoveny gravitační metodou na základě specifických hybností dle PDCH 
KV. Pro potřeby modelu veřejné hromadné dopravy byly revidovány vazby vnější cílové a zdrojové 
dopravy a obecně vazby na rozhodující obchodní centra v území. Dle metody prognózy generované 
dopravy může být VHD až 3,5krát méně využívaná než IAD v dostupnosti obchodních center. 
Z přepravních vztahů byla vyloučena tranzitní doprava s výjimkou rychlíkových spojů na železniční trati 
140, důvodem je nedostatek využitelných informací. Po korekcích byla definovaná matice vztahů 
s počtem 350 x 350 polí. 

DĚLBA PŘEPRAVNÍ PRÁCE, OBJEMY DOPRAVY 

Výpočet dělby přepravní práce určuje, jakým způsobem jsou poptávkové matice rozděleny mezi druhy 
dopravy. Hodnotí se každý vztah v každé poptávkové vrstvě, kdy dochází k porovnání odporů pro 
zvolené dopravní módy. Celkový počet cest byl stanoven na základě specifických hybností a 
poptávkového modelu dle PDCH KV, z dostupných podkladů byly odvozeny podrobnější specifikace 
nebo směrování cest v rámci řešeného území. 

Výchozí vstupní objemy jednotlivých módů veřejné hromadné dopravy za 24 hodin pracovního dne 
byly převzaty z odhadu v rámci Plánu mobility Karlovy Vary. V případě MHD byly použity podklady 
DPKV pro rok 2019. Následují výchozí objemy a dělba přepravní práce: 

MHD   47,5 tisíc osob   podíl 0,761  
VLD   8,8 tisíc     0,141 
Železnice  6,1 tisíc     0,098 
Celkem   62,4 tisíc osob. 

1.4.2 Přiřazení na síť 

Výpočty pro jednotlivé módy VHD byly provedeny na základě výhodnosti trasy s možností variací cest 
v kroku přidělení dopravy na síť, pro stanovení výhodnosti je použita kombinace času a vzdálenosti. 
Objemy byly na síť kapacitně závislou metodou, veškeré hodnoty jsou v osobách za 24 hodin běžného 
pracovního dne. 

Pro výpočet přetížení veřejné dopravy byla použita odporová funkce se zadáním parametrů pro 
uživatelské specifikování neochoty cestovat danými (přeplněnými) dopravními prostředky veřejné 
dopravy. Závislost neochoty využít daný dopravní prostředek stoupá s jeho naplněním, a to ve dvou 
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postupných krocích – na počet sedadel a na počet míst ke stání, přičemž po zaplnění dostupných 
sedadel neochota využití daného spoje stoupá strměji. 

 

Obrázek 8: příklad zadané funkce zohledňující přeplněnost dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy 

Následuje přehled základních definovaných parametrů obsazení pro standardní vozidla VHD: 

• MHD   
- sedící  30 osob 
- max.  50 osob 

• VLD   
- sedící  40 osob 
- max.  50 osob 

• železnice, bez rychlíkových vlaků   
- sedící  100-120 osob 
- max.  110-130 osob. 

1.4.3 Kalibrace a validace 

Kalibrace modelu je provedena na základě kontroly jízdních dob mezi zvolenými těžišti. Dále jsou 
kontrolovány další atributy, které síť veřejné hromadné dopravy obsahují, jako např. jízdní doba, 
zastavení na zastávkách a frekvence, výběr přístupových tras apod. 

Validace modelu je provedena v několika krocích. Je vyhodnocena základní statistika pro stanovené 
body na síti veřejné hromadné dopravy, přičemž v případě MHD se jedná o odborné odhady na obvodu 
širšího centra města. Odborné odhady zatížení byly provedeny také u VLD na základě nabídky, body 
validace jsou stanoveny na vstupech do města. Železniční osobní doprava je validovaná na vlakové 
stanice/zastávky dle podkladů ČD a.s.  

Níže je doložená validační tabulka s uvedením absolutní a relativní odchylky mezi modelovanými 
hodnotami a zjištěnými/odhadovanými hodnotami. 
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Tabulka 2: validační hodnoty modelu dopravy; zdroje: dopravní model, informace dopravců, odborné odhady 

Vzhledem k velmi omezeným vstupním datům pro kalibraci a validaci dopravního modelu je zcela 
nezbytná jeho aktualizace na základě souhrnných dopravních průzkumů VHD, především pak MHD. 

 

Dopravní mód Body validace
Výchozí hodnota 

/odhad

Modelovaná 

hodnota

Absolutní 

odchylka modelu

Relativní 

odchylka v %

Západní 1554 1125 429 27,6

Moskevská 3192 2893 299 9,4

Krále Jiřího 672 998 326 48,5

nábřeží Osvobození 903 820 83 9,2

I. P. Pavlova 882 923 41 4,6

Bezručova 7224 5570 1654 22,9

Vítězná 5082 5755 673 13,2

Ostrovský most 3150 3613 463 14,7

Chebský most 6804 7308 504 7,4

Suma 29463 29005 458 1,6

I/20, Březová 280 278 2 0,7

III/2082, Březová 320 280 40 12,5

III/2087, Březová 360 338 22 6,1

III/20811, Olšová Vrata 120 125 5 4,2

I/6, Olšová Vrata 440 432 8 1,8

II/222, Drahovice 440 454 14 3,2

I/13, Dalovice 520 537 17 3,3

Vysoká, Dalovice 200 196 4 2,0

III/22129, Dalovice 1420 1567 147 10,4

III/22129, Otovice 380 382 2 0,5

II/220, Stará Role 560 585 25 4,5

II/222, Počerny 1680 1650 30 1,8

III/00635, Hory 1220 1211 9 0,7

Suma 7940 8035 95 1,2

Karlovy Vary 4648 4668 20 0,4

Dalovice 66 125 59 89,4

Karlovy Vary - Dvory 384 523 139 36,2

Suma 6038 6263 225 3,7

VHD celkem 43441 43303 138 0,3

7 0,7

Městská hormadná 

doprava

Veřejná linková 

doprava

Železniční osobní 

doprava

Karlovy Vary dolní nádraží, 

trať 142
940 947
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2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU 

V úvodu této kapitoly je nezbytné uvést, že model veřejné hromadné dopravy je svých charakterem 
makroskopický, multimodální produkt, zahrnující systémy MHD, VLD a železniční osobní dopravy, 
včetně dopravy pěší, která zajišťuje dostupnost území k zastávkám VHD. 

Z povahy makroskopického, multimodálního modelu lze očekávat jistou míru nejistoty mezi zadanými 
nebo odhadovanými parametry a modelovými výstupy. Za rozhodující příčinu lze považovat především 
delší souběhy tras městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy, které se projevují na 
celkovém zatížení jednotlivých linek a obratů/přestupů na zastávkách. Především hodnoty týkající se 
přestupujících osob je nutné považovat za orientační. 

V závěru této kapitoly jsou uvedeny rozbory vybraných lokalit z hlediska kvality obsluhy a nejistoty 
modelového zatěžování.  

Následně uvádíme přehled základních analytických výstupů modelu veřejné hromadné dopravy 
v řešeném území města Karlovy Vary a okolí. Charakteristiky jsou vyhotoveny souhrnně pro VHD jako 
celek, dále samostatně pro jednotlivé systémy. 

2.1 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Obecně lze celkovou nabídku veřejné hromadné dopravy v řešeném území považovat za dobrou. 
Přestože nejsou všechny systémy zahrnuty do integrovaného dopravního systému, je nabídka vhodně 
koordinovaná a doplňující se. V síti VHD fungují „přirozené“ přestupní místa, především se jedná o tyto 
uzly – vlaková stanice Karlovy Vary, zastávky Tržnice a Rozcestí u Koníčka a společně Terminál 
Karlovy/vlaková stanice Karlovy Vary dolní nádraží. Pozitivní hodnocení se vztahuje také na systém 
MHD, nicméně existují lokality s nedostatky v kvalitě dopravní obsluhy, především se jedná o lokalitu 
Rybáře, Čankovská.  

Dle výsledků modelového zatěžování veřejné hromadné dopravy byl definován celkový počet 
přepravených osob v objemu 84086 cestujících za 24 hodin běžného pracovního dne. 

Na základě podrobnější analýzy vazeb a obratu cestujících na zastávkách bylo bez přestupu vykonáno 
celkem 61791 cest s podílem zhruba 73 %. Míra přestupů v rámci veřejné hromadné dopravy jako celku 
vychází cca 27 %, znamená to, že přibližně každá čtvrtá cesta je realizována s přestupem.  

Následuje přehled dopravních, přepravních výkonů a dalších ukazatelů podle jednotlivých systémů. 

 

Tabulka 3: dopravní model – celková rekapitulace veřejné hromadné dopravy 

  

Ukazatele/systém
Městská hromadná 

doprava

Železniční osobní 

doprava

Veřejná linková 

doprava
Celkem

Počet spojů/vlaků 874 139 403 1416

Dopravní výkon [vozkm] 6041 1075 2811 9927

Dopravní výkon [místkm] 301750 159950 140550 602250

Přepravní výkon [oskm] 119025 40717 64485 224227

Přepravené osoby 59084 7781 17221 84086

Průměrné využití nabídky [%] 39,4 25,5 45,9 37,2

Průměrná délka cesty [km] 2,0 5,2 3,7 2,7
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Následující obrázky dokládají zatížení dopravní sítě VHD pro výchozí rok 2019. 

 

Obrázek 9: dopravní model – kartogram veřejné hromadné dopravy [osoby/24 hodin] 

 

Obrázek 10: dopravní model – kartogram veřejné hromadné dopravy, detail centra a okolí [osoby/24 hodin] 
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2.2 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Celkový počet přepravených osob činil dle dopravního modelu 59084 cestujících za 24 hodin běžného 
pracovního dne, bez přestupu bylo vykonáno 42170 cest s podílem cca 71 %. Míra přestupu vychází 
zhruba 29 %, znamená to, že přibližně každá třetí až čtvrtá cesta je realizována s přestupem. 

Následující tabulka dokládá rekapitulaci linek MHD, tvorba linek je řešena zjednodušenou formou. Do 
modelu nebyly zapracovány noční linky. 

 

Tabulka 4: rekapitulace městské hromadné dopravy; zdroj: dopravní model 

Poznámka: Počet přepravených cestujících dle dopravního modelu vycházejí kolem 59,1 tisíc osob/24 hodin 
běžného pracovního dne. Ve srovnání s poskytnutými údaji DPKV, kdy je uváděn počet cestujících 47,5 tisíc 
osob/24 hodin, se jedná o zhruba 24 % vyšší hodnotu. Současně vychází odchylka od odhadovaného zatížení MHD 
na stanovených profilech zhruba 1,7 % (kapitola 1.3.4). 

Příčinou rozdílnosti může být kombinace nejistot týkajících se statistického výpočtu přepravených osob na základě 
prodejnosti jízdních dokladů, nadhodnocené atraktivity obchodních center a množství faktických přestupů v rámci 
dopravního modelu. 

Uvedené poznatky však nijak nesnižují kvalitu a vypovídající hodnotu dopravního modelu ve vztahu 
k posuzovaným opatřením a výhledovým záměrům, protože odchylka se promítá do všech dalších zatěžovacích 
výpočtů. Nicméně doporučujeme, aby po stabilizaci mobility osob, byly provedeny aktuální dopravní průzkumy na 
vybraných profilech VHD a následná úprava kalibrace a validace modelu VHD. 

  

vozkm místkm

1 75 723 36150 18256 7590

2 74 637 31850 10971 6120

3 70 567 28350 8910 5215

4 32 89 4450 2193 3447

5 56 378 18900 6341 3333

6 80 598 29900 11743 6361

7 14 108 5400 1688 478

8 34 302 15100 9274 1825

9 26 198 9900 5307 1708

12 34 279 13950 4109 2508

13 73 598 29900 10862 5291

15 76 522 26100 10795 5285

16 24 101 5050 1443 930

17 46 215 10750 5265 2177

19 30 450 22500 6560 3627

22 38 264 13200 5168 2059

lanovka /30/ 92 12 300 140 1130

Celkem 874 6041 301750 119025 59084

Rekapitulace městské hromadné dopravy

Linka MHD Počet spojů
Dopravní výkon Přepravní výkon 

v oskm
Přepravené osoby
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Následující obrázky dokládají zatížení dopravní sítě MHD pro výchozí rok 2019. 

 

Obrázek 11: dopravní model – kartogram městské hromadné dopravy [osoby/24 hodin] 

 

Obrázek 12: dopravní model – kartogram městské hromadné dopravy, detail centra a okolí [osoby/24 hodin] 
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VÝZNAMNÉ ZASTÁVKY A PŘESTUPNÍ MÍSTA 

 

Tabulka 5: obraty cestujících na významných zastávkách MHD [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

Poznámka: sloupec „Celkový obrat“ obsahuje také obrat cestujících VLD 

Rozhodující přestupní zastávkou MHD je zastávka Tržnice, následují zastávky Rozcestí u Koníčka a Elite. 

2.3 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA, VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA 

Železniční osobní doprava přepraví za 24 hodin běžného pracovního dne 7781 cestujících, zhruba 2/3 
cestujících přestupuje do systému MHD. Veřejná linková doprava přepraví celkem 17221 cestujících, 
dohromady se jedná o 25002 cestujících za 24 hodin běžného pracovního dne. 

Následující tabulka dokládá rekapitulaci vlaků železniční osobní dopravy a linek VLD, přičemž tvorba 
linek je řešena zjednodušenou formou. V případě VLD se jedná také o svazky linek na společné trase. 

 

Tabulka 6: rekapitulace železniční osobní a veřejné linkové dopravy; zdroj: dopravní model 

Vybrané zastávky MHD

Zastávka MHD Nástup Přestup Výstup Obrat Celkový obrat

Tržnice 1933 7024 1629 10586 12445

Horní nádraží 2090 4 2154 4248 4248

Nemocnice 1318 989 1534 3841 4530

Elite 656 1781 747 3183 4192

Rozcestí u Koníčka 401 2382 373 3157 4603

Drahomíra 1363 87 1513 2963 2963

vlkm/vozkm místkm

140 62 519 104270 22373 4272

141 8 28 1960 532 176

142 41 310 34100 12695 2523

149 28 218 19620 5117 810

Suma 139 1075 159950 40717 7781

421101 26 148 7400 2387 600

421103 18 110 5500 3793 1377

421104 19 112 5600 3125 1135

421111 53 287 14350 6110 2082

421146 16 145 7250 4358 979

421147 18 160 8000 4697 1077

421148 6 66 3300 2380 368

421180 22 137 6850 2241 517

421201 10 60 3000 2854 961

421215 28 163 8150 2712 867

421391 42 316 15800 6980 1482

421702 46 357 17850 9406 2191

421703 77 583 29150 10389 2688

421705 15 124 6200 1705 494

481220 7 43 2150 1348 403

Suma 403 2811 140550 64485 17221

Celkem 542 3886 300500 105202 25002

Rekapitulace železniční osobní dopravy a veřejné linkové dopravy

Trať/linka
Počet 

vlaků/spojů

Dopravní výkon Přepravní výkon 

v oskm
Přepravené osoby



Model veřejné hromadné dopravy města Karlovy Vary 

22 

 

Obrázek 13: kartogram veřejné linkové a železniční osobní dopravy [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

VÝZNAMNÉ STANICE A ZASTÁVKY, PŘESTUPNÍ MÍSTA 

 

Tabulka 7: obraty cestujících na významných vlakových stanicích [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

Poznámka: kategorie přestup obsahuje přestupující osoby pouze v rámci systému železniční osobní dopravy 

 

Tabulka 8: obraty cestujících na významných zastávkách VLD [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

Poznámka: kategorie přestup obsahuje přestupující osoby pouze v rámci systému VLD 

  

Vlaková stanice Nástup Přestup Výstup Obrat

Karlovy Vary 2360 525 2308 5193

Dolní nádraží 768 4 761 1533

Zastávka VLD Nástup Přestup Výstup Obrat

Karlovy Vary 907 642 1052 2601

Tržnice 201 1383 274 1858

Rozcestí u Koníčka 147 1205 93 1445
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Obrázek 14: dopravní model – kartogram veřejné linkové (fialovou) a železniční osobní dopravy (modrou), detail 
centra a okolí [osoby/24 hodin] 

2.4 ROZBORY VYBRANÝCH LOKALIT, NEJISTOTY 

Rozbory vybraných lokalit a hodnocení nejistot modelového zatěžování byly zaměřeny zejména na 
kvalitu obsluhy území a dostupnost vybraných lokalit.  

Součástí modelu veřejné hromadné dopravy jsou přístupové trasy pěší dopravy k zastávkám VHD. 
Podle jejich rozsahu a intenzity lze hodnotit kvalitu obsluhy předmětného území, v případě jejich 
nadměrné intenzity a rozsahu lze usuzovat, že alternativa přemísťování chůzí je kvalitou výhodnější 
než dopravními prostředky VHD. 

RYBÁŘE, LOKALITA ČANKOVSKÁ 

Z následného obrázku 15 je patrné, že severně zastávek MHD U Kostela a Čankovská je poměr dopravy 
MHD/pěší v poměru přibližně 1:2, zatížení trasy MHD v počtu 1339 cestujících k zatížení pěších tras 
v počtu 2796 osob. Ne zcela dobrá dopravní situace z hlediska obsluhy území MHD odpovídá celkové 
nabídce 34 spojů za 24 hodin pracovního dne v jednosměrném režimu. Z doloženého vyplývá, že pro 
většinu vztahů je výhodnější pěší docházka na zastávky na ulici Sokolovská. 

Například srovnání s obsluhou oblasti Stará Role – celková nabídka MHD 219 spojů za 24 hodin, počet 
obyvatel zhruba 6 tisíc osob; lokalita Rybáře, Čankovská 34 spojů za 24 hodin, počet obyvatel zhruba 
4,3 tisíc osob. 

Lokalita Rybáře, Čankovská vykazuje nejvyšší podíl pěší dopravy ve srovnání k zatížení linek MHD na 
území města Karlovy Vary. 
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Obrázek 15: dopravní model – dopravní zatížení tras MHD (zelenou) a pěších tras (oranžovou) v lokalitě Rybáře, 
Čankovská [osoby/24 hodin] 

LOKALITA VLAKOVÉ STANICE KARLOVY VARY 

V případě lokality vlakové stanice Karlovy Vary spočívá nejistota modelového zatěžování v rozsahu pěší 
dopravy. Následující obrázek dokládá významnou pěší trasu do prostoru nádraží z lokality Růžový Vrch 
se zatížením 647 osob, dále pěší vazbu mezi nádražím a trasou MHD v ulici Sokolovská se zatížením 
271 osob a pěší vazbu z nádraží na Ostrovský most směrem do centra města se zatížením 74 osob za 
24 hodin. 

Nejistota modelového zatěžování spočívá právě v uvedených zatížení pěší dopravy, kdy např. při jiném 
způsobu tvorby dopravního modelu vychází zatížení pěší trasy směrem na Ostrovský most a centrum 
města více než 4násobné.  

Diskuse nad touto problematikou by měla obsahovat místní znalosti týkající se zmíněných pěších tras. 
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Obrázek 16: dopravní model – dopravní zatížení tras MHD a pěších tras v lokalitě vlakové stanice Karlovy Vary 
[osoby/24 hodin] 

LOKALITA KRAJSKÉ NEMOCNICE KARLOVY VARY 

Obdobná problematika jako u vlakové stanice Karlovy Vary, nejistota modelového zatěžování spočívá 
v rozsahu pěší dopravy. Významná je především trasa mezi lokalitou nemocnice a prostorem křižovatky 
ulic Bezručova-Vítězná-Horova se zatížením 738-941 osob za 24 hodin, k hodnocení patří také pěší 
trasa v ulicích Americká, Rumunská směrem k ulici Vítězná. Doporučujeme hodnotit i pěší trasu 
propojující ulice Lidická a Stará Kysibelská, resp. Prašná, Vítězná, vedoucí v ulicích Národní, Kollárova. 

Nejistota modelového zatěžování spočívá především v zatížení pěší trasy směrem ke křižovatce 
Bezručova-Vítězná-Horova jako alternativě MHD. 

Diskuse nad touto problematikou by měla obsahovat místní znalosti týkající se zmíněných pěších tras. 
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Obrázek 17: dopravní model – dopravní zatížení tras MHD a pěších tras v lokalitě Krajské nemocnice Karlovy Vary 
[osoby/24 hodin] 

ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉ ZÓNY 

Problematika dopravní obsluhy území lázeňské zóny spočívá ve značném rozsahu pěších tras, včetně 
alternativních tras k MHD. Z následujícího obrázku je významná pěší trasa v ulicích Tržiště, Zámecký 
vrch a Petra Velikého, pěší trasy v ulicích Stezka Jeana De Carro, Kolmá, náměstí Svobody, pěší trasy 
s vazbou na ulici Poděbradská a další. Za nejistotu lze považovat také dopravní význam lanovky Imperial 
se zatížením 1129 osob za 24 hodin, resp. alternativní pěší trasu v ulicích Libušina, Tylova a Husovo 
náměstí. 

Diskuse nad touto problematikou by měla obsahovat místní znalosti týkající se zmíněných pěších tras, 
včetně dopravního významu lanovky Imperial. 
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Obrázek 18: dopravní model – dopravní zatížení tras MHD a pěších tras v území lázeňské zóny [osoby/24 hodin] 
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3. NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ NABÍDKY 

Na úvodní část, která definuje stávající/výchozí stav veřejné hromadné dopravy na území města 
Karlovy Vary a okolí, navazuje návrh opatření pro střednědobý horizont do roku 2025 se zaměřením 
na zlepšení stávající nabídky. Zlepšení stávající nabídky se předpokládá formou dopravně organizačních 
opatření v trasování linek, řešení nových spojení, návazností a přestupních vazeb. U železniční osobní 
dopravy a veřejné linkové dopravy (VLD) nedochází k žádným změnám. 

Náměty byly definovány ze strany Dopravního podniku města Karlovy Vary a.s., jedná se o následující 
opatření: 

 nová linka: Doubí → Tašovice → Tesco → linka by dále pokračovala k Tržnici 
 změna současné linky 12: obousměrné vedení linky přes Sokolovskou ulici – přes Pivovar → 

Keramická škola → Čankovská ..., zrušení zastávky Dolní Kamenná; vzhledem k profilu 
průjezdnosti trasy nedoporučuju vést linku v protisměru současného stavu 

 změna současné linky 6: Doubí → Krajský úřad → Stadion ZM → Západní → Tržnice → ... 
(linka z Doubí by předběžně mohla mít 2 trasy, jednu přes Plzeňskou a Západní, druhou přes 
KÚ a Tuhnice v poměru cca 66:34 podle vývoje situace, otevírací doby Knihovny, KÚ, apod.) 

 změna současné linky 3: Stará Role → ... → Stadion ZM → Moskevská → Tržnice → ...; 
změna – úsek Tržnice → Drahomíra → Východní → Stará Kysibelská → Lidická → Tržnice → 
..., opačný směr Tržnice → Lidická → Stará Kysibelská → Východní → Drahomíra → Tržnice 
→ ... 

 možnost změny trasy současné linky 5: úsek Růžový Vrch → Horní nádraží (místo původní 
zastávky Elite) → Tržnice → ... 

 změna současné linky 9: doplnit o zastávku Dolní Kamenná 
 interval provozu k LD Imperial a k Divadelnímu náměstí v poměru 75/25 % z důvodu 

posílení vnímání LD Imperial. 
  

 

Obrázek 19: trasa námětu nové linky Doubí-Tesco-Tržnice 
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Obrázek 20: trasa upravené linky 12 

 

 

Obrázek 21: trasy upravené linky 6 
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Obrázek 22: trasa upravené linky 3, polovina spojů 

 

 

Obrázek 23: trasa upravené linky 3, polovina spojů 
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Obrázek 24: trasa upravené linky 5 

 

 

Obrázek 25: trasa upravené linky 9 
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Následující tabulka 9 dokládá srovnání linek MHD ve stávajícím stavu a dle námětů DPKV. Pozitivní je 
udržení počtu přepravených osob v rámci MHD na úrovni 58,7 tisíc za 24 hodin, rovněž srovnatelné 
dopravní výkony se současným stavem v objemu zhruba 6 tisíc km za 24 hodin (nejsou započteny noční 
linky). Nepatrné zhoršení lze odvozovat ze zvýšeného přepravního výkonu v objemu kolem 121,9 tisíc 
oskm za 24 hodin. Ve srovnání se stavem se jedná o nárůst o 1,9 %, což se projevuje například 
v průměrném prodloužení jízdní doby. Na závěr kapitoly je zpracováno doporučení k jednotlivým 
námětům DPKV. 

 

Tabulka 9: rekapitulace městské hromadné dopravy, souhrn VHD; varianta DPKV, srovnání 

Následující obrázky 26, 27 dokládají zatížení sítě MHD pro dopravní situaci, kdy jsou zapracovány 
náměty DPKV, hodnoty reprezentují výchozí rok 2019 v osobách za 24 hodin běžného pracovního dne. 

Obrázek 28 představuje rozdílový kartogram zatížení sítě MHD mezi variantou DPKV a výchozím 
stávajícím dopravním zatížením. Údaje jsou v osobách za 24 hodin běžného pracovního dne.  

Poznámka: Upozorňujeme, že každým novým zatěžovacím výpočtem může docházet a dochází k drobným 
odchylkám mezi výslednými hodnotami i u shodných zatěžovacích stavů. Vzhledem k tomu, že ke srovnávání 
výsledků dochází v rámci jednoho zatěžovacího výpočtu, nejsou rozdíly závadou v následných analýzách změn. 

stav DPKV stav DPKV stav DPKV stav DPKV

1 75 75 723 723 18524 17045 7708 6994

2 74 54 637 409 11163 7253 6389 4274

36 304 4376 2627

18 278 5394 2639

4 32 32 89 89 2217 2162 3467 3424

5 56 56 378 402 6342 7066 3378 3472

24 207 5223 2646

48 343 8345 3806

7 14 14 108 108 1743 1730 496 497

8 34 34 302 302 9263 9276 1826 1824

9 26 26 198 208 5300 4853 1712 1501

12 34 34 279 271 4067 4483 2448 2686

13 73 73 598 581 10863 11178 5295 5352

15 76 76 522 522 10724 11565 5323 5745

16 24 20 101 79 1405 811 943 599

17 46 46 215 215 5289 5151 2166 2093

19 30 30 450 450 6621 7112 3624 3768

22 38 38 264 264 5142 4504 2054 1685

lanovka /30/ 92 92 12 12 56 145 452 1169

nová /31/ 0 24 0 261 0 4207 0 1877

Suma MHD 874 850 6041 6028 119570 121879 58888 58678

Suma vlaky 139 139 1075 1075 40465 39806 7750 7731

Suma VLD 403 403 2811 2811 64198 62793 17225 16565

Celkem VHD 1416 1392 9927 9914 224233 224478 83863 82974

3 70 567 9178 5260

6 80 598 11673 6347

Rekapitulace městské hromadné dopravy, souhrn VHD - varianta DPKV 

Linka MHD
Počet spojů/vlaků Dopravní výkon (vozkm/vlkm) Přepravní výkon (oskm) Přepravené osoby
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Obrázek 26: kartogram městské hromadné dopravy, varianta DPKV [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

 

 

Obrázek 27: kartogram městské hromadné dopravy, detail centra a okolí, varianta DPKV [osoby/24 hodin]; zdroj: 
dopravní model 



Model veřejné hromadné dopravy města Karlovy Vary 

34 

 

Obrázek 28: rozdílový kartogram městské hromadné dopravy, detail centra a okolí, varianta DPKV [osoby/24 
hodin]; zdroj: dopravní model 

3.1 ANALÝZA ZMĚN, DOPORUČENÍ 

Především na základě analýz výsledků a srovnání týkající se přepravených osob, dopravního a 
přepravního výkonů (tabulka 6) a rozdílového kartogramu zatížení sítě MHD dle varianty DPKV a 
výchozího současného stavu byly odvozený následující závěry a doporučení: 

a) Nová linka (linka 31) Doubí-Tesco-Tržnice, v trase ulic Západní, Moskevská, doplňuje nabídku 
v ulicích Chebská, Sokolovská, Západní a Moskevská. Frekvence byla stanovena na 24 spojů 
v obou směrech dohromady, průměrné využití nabídky vychází 16,1 osob na vozidlo, což je 
zhruba 20,3 % pod celoměstským průměrem využití MHD. Nicméně ve srovnání s dalšími 
linkami s nižší produktivitou se linka nachází spíše v horní polovině. Námět vyžaduje další 
diskusi. 

b) Změna linky 12, zrušení zastávky Dolní Kamenná, vykazuje mírně pozitivní výsledky, námět je 
realizovatelný, mírně zlepšuje dopravní obsluhu území a lze jej doporučit. V této souvislosti je 
nutné uvést, že doplnění nabídky o obousměrnou linku mezi centrem města a obratištěm 
v ulicích Čankovská, Konečná v trase ulice Železniční obsluhu území zlepšuje o zhruba 10 %. 

c) Úprava linky 6 do dvou tras Doubí-Krajský úřad-Tuhnice-Tržnice a dále a Doubí-Plzeňská-
Západní-Tržnice s rozdělením nabídky 24/48 spojů vykazuje mírný nárůst přepravených osob 
při mírném snížení dopravního výkonu. Průměrné obsazení vychází 24,7 osob na vozidlo, což 
je 22,2 % nad celoměstským průměrem využití MHD, ve srovnání s výchozím stavem je 
efektivita vyšší o cca 27 %. Námět lze doporučit. 

d) Linka 3 Stará Role-Stadion ZM-Západní-Tržnice byla rozdělena do dvou tras s ohledem na 
vedení nové linky 31 přes Tuhnice. Polovina linky je vedena přes Tuhnice a Lidickou 
s ukončením Stará Kysibelská, druhá polovina v trase Západní a dále jako polookružní dle 
námětu DPKV. Propojení ulic Stará Kysibelská a Lidická linkou MHD se ukazuje jako přínosné, 
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průměrné obsazení vychází 16,7 osob na vozidlo, efektivita linky se oproti současnému stavu 
zvýšila o zhruba 3 %. Námět lze doporučit. 

e) Upravená trasa linky 5 přes zastávku Horní nádraží vykazuje mírný nárůst přepravených osob, 
zvyšuje se také efektivnost nabídky o přibližně 4,8 %. Současně se zvyšuje dopravní výkon o 24 
km v běžném pracovním dni. Dle srovnání zatížení sítě MHD, resp. z rozdílového kartogramu 
je patrné, že přírůstek zatížení převažuje ve vztahu k zastávce Horní nádraží, směrem k centru 
města pak převažuje mírný úbytek cestujících (-870/+625). Námět vyžaduje další diskusi, ve 
vztahu k centru vedle úbytku cestujících v MHD dochází také k úbytku pěší dopravy. Pro 
výhledovou dopravní situaci vychází námět příznivěji. 

f) Úprava trasy linky 9 přes zastávku Dolní Kamenná mírně snižuje počet přepravených osob, 
efektivita nabídky se snižuje o zhruba 13 %, dopravní výkon se zvyšuje o 10 km v běžném 
pracovním dni. Dopravní model vykazuje na zastávce Dolní Kamenná nulový obrat, což nelze 
považovat za reálné. Vzhledem k významu a potenciálu zájmového území je obsluha MHD 
nezbytná. 

g) Po úpravě parametru výpočtu vykazuje LD Imperial ve výchozím stavu zatížení 1169 cestujících 
za 24 hodin, což představuje zhruba 64 % kapacity sedících. Dle návrhu DPKV byla celková 
nabídka linek MHD směrem k Divadelnímu náměstí a k LD Imperial ze současného stavu 74/73 
spojů ve prospěch Divadelního náměstí upravena na navrhovaných 32/95 spojů ve prospěch 
LD Imperial. Přes výraznou změnu podporující LD se zatížení omezené linky 2 a trasy LD změnilo 
jen minimálně, počet přepravených osob na LD se zvýšil o zhruba 4 %. Došlo však k nárůstu 
pěší dopravy směrem k lázeňskému území o přibližně 16 %. Námět vyžaduje další diskusi, 
důvodem je riziko v rasantním snížení nabídky, což se odrazí v kvalitě obsazení vozidel, 
především pak ve špičkovém období. 

Vzhledem k velmi omezeným vstupním datům pro kalibraci a validaci dopravního modelu je zcela 
nezbytná jeho aktualizace na základě souhrnných dopravních průzkumů VHD, především pak MHD. 
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4. VÝHLEDOVÉ ZÁMĚRY, OPATŘENÍ PLÁNU MOBILITY 

Závěrečná část dokumentace se orientuje na hodnocení výhledových záměrů a opatření rozvoje 
veřejné hromadné dopravy, které jsou obsaženy v dokumentu Plán udržitelné městské mobility 
Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary vyhotoveného v roce 2019. Analýzy jednotlivých 
záměrů a opatření jsou zaměřeny na účinky a přínosy, na jejich celkové hodnocení. 

Východiskem je přijatý reálně optimistický scénář vývoje dopravy do roku 2030, který předpokládá u 
VHD nárůst podílu na dělbě přepravní práce z původních 26,4 % na výhledových 29 %. Jedná se o nárůst 
přibližně 10 %. Tomuto odpovídají sledovaná opatření v rozvoji VHD zaměřená především na oblast 
zkvalitnění dopravní obsluhy území MHD a podporu železniční osobní dopravy a multimodálních 
systémů.  

 

Graf 1: Srovnání dělby přepravní práce výchozího stavu roku 2018 a navržených scénářů vývoje 

Následující tabulka 7 dokládá přehled opatření dle Plánu udržitelné městské mobility Karlovy Vary a 
Generelu dopravy města Karlovy Vary. 

 

Tabulka 10: Přehled opatření rozvoje VHD/MHD Karlovy Vary 
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(podíl na dělbě přepravní práce v %)

Individuální automobilová doprava Veřejná hromadná doprava

Cyklistická doprava Pěší doprava

Číslo Horizont Zodpovědnost

1 2023 město Karlovy Vary

2 2023 IDOK/město KV

3 2023 město Karlovy Vary

4 2023 město KV/IDOK

5 2023 město Karlovy Vary

6 2023 SŽDC

7 2023 IDOK/SŽDC/ČD

8 2030 město KV/kraj/SŽDC

9 2030 město Karlovy Vary

10 2030 město KV/SŽDC

Název

Rozvoj MHD v území lázeňské zóny, zlepšení obsluhy města MHD 

Změny v organizaci provozu v železniční osobní dopravě

Upřednostnění vozidel MHD v dopravním proudu, doplnění tarifu

Rekonstrukce traťového úseku Chomutov-Karlovy Vary

Rozvoj systému integrované dopravy Karlovarského kraje

Pokračování přestavby zastávek MHD, bezbariérové přístupy

Budování informačního a řídícího systému MHD, koordinace s IDS

Realizace železniční zastávky Karlovy Vary-Aréna

Integrovaný, multimodální dopravní terminál (IDT) Dolní nádraží

Přestavba sítě MHD v souvislosti s výstavbou IDT a Charkovského mostu
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Obrázek 29: Přehled staveb VHD/MHD dle Plánu mobility; 1-IDT Dolní nádraží, 2-železniční zastávky, 3-pozemní 
lanová dráha Tři kříže 

4.1 VÝHLEDOVÝ STAV VHD 

Výhledový stav veřejné hromadné dopravy k horizontu roku 2030 obsahuje následující záměry a 
opatření: 

 Rozvoj MHD v území lázeňské zóny  
 Integrovaný dopravní terminál (IDT), změna organizace dopravy 
 Lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohře, napojení území IDT a lokality Solivárna  
 Změny v organizaci MHD vyvolané zprovozněním Knollova mostu 
 Železniční zastávky KV Aréna, Tuhnice, Rolava, Rolavské údolí, Čankovská a Bohatice 
 Pozemní lanová dráha Tři kříže-Vřídelní. 

Kromě výše uvedených opatření a rozvojových záměrů, která jsou obsažena v dokumentu Plán 
udržitelné městské mobility Karlovy Vary, byly do dopravního modelu zapracovány podněty Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary (KAMKV).  

Rámcově se podněty/náměty vztahují na: 

 urbanistický rozvoj širšího centra města, včetně návazností na IDT 
 urbanistický rozvoj území Stará vodárna 
 divadelní korzo, území mezi Císařskými lázněmi a Vřídelní kolonádou. 

Celková nabídka, která v oblasti MHD vychází z řešení dle DPKV s doplněním výše uvedených opatření, 
odpovídá výhledové poptávce v řešeném území. Realizací nových železničních zastávek je železniční 
osobní doprava využívána také pro vnitroměstskou dopravu, současně dochází ke snížení významu 
železniční stanice Karlovy Vary. Mezi nejvíce zatížené nové železniční zastávky patří Rolava, Čankovská 
a Bohatice, rozvoj území je potřebný u zastávek Tuhnice a Rolavské údolí. Nová železniční zastávka 
Čankovská zlepšuje dopravní obsluhu obytné oblasti. V síti VHD fungují „přirozené“ přestupní místa, 
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především se jedná o tyto uzly – vlaková stanice Karlovy Vary, IDT Dolní nádraží, zastávka Varšavská, 
Rozcestí u Koníčka společně s železniční zastávkou Rolava a Elite. 

Výhledový počet přepravených osob byl stanoven v objemu 90131 cestujících za 24 hodin běžného 
pracovního, ve srovnání s výchozím stavem, před změnami dle DPKV, se jedná o nárůst 7,5 %. Ve 
srovnání se stavem, ve kterém jsou zapracovány změny DPKV dochází k nárůstu přepravených osob o 
9,5 %. Celkově se mírně snižuje míra přestupů na hodnotu 1,24 – 24 % cest je realizováno s přestupem. 
Příčinami snížení míry přestupů jsou změny dle DPKV a opatření podle Plánu mobility, především pak 
realizace nových železničních zastávek.  

Následuje přehled dopravních, přepravních výkonů a dalších ukazatelů podle jednotlivých systémů pro 
výhled roku 2030. 

 

Tabulka 11: celková rekapitulace veřejné hromadné dopravy, výhled roku 2030; zdroj: dopravní model 

Následující obrázky dokládají zatížení sítě veřejné hromadné dopravy pro výhledový rok 2030. 
Dopravní model neobsahuje generovanou dopravu rozvojové oblasti Dolní nádraží, důvodem je její 
doposud neujasněná a nestabilizovaná urbanistická koncepce. Z hlediska obsluhy předmětného území 
lze nabídku VHD považovat za dostatečnou i pro výhledové období po urbanizaci. V integrovaném 
dopravním terminálu jsou ukončeny vlaky železniční osobní dopravy na tratích 142 a 149 v celkovém 
počtu 61 vlaků, všechny linky VLD v počtu 403 autobusových spojů a 9 linek MHD s počtem 320 spojů 
za 24 hodin běžného pracovního dne. Kromě zde ukončených linek MHD je prostor IDT obsluhován 
průjezdnými linkami MHD prostřednictvím zastávky MHD Dolní nádraží na ulici Západní s celkovým 
počtem 300 spojů za 24 hodin běžného pracovního dne. 

Následující obrázky 30 a 31 dokládají zatížení sítě veřejné hromadné dopravy pro výhledový rok 2030, 
hodnoty jsou v osobách za 24 hodin běžného pracovního dne. 

 

Ukazatele/systém
Městská hromadná 

doprava

Železniční osobní 

doprava

Veřejná linková 

doprava
Celkem

Počet spojů/vlaků 968 139 403 1510

Dopravní výkon [vozkm] 6506 1075 2836 10417

Dopravní výkon [místkm] 320625 159950 141800 622375

Přepravní výkon [oskm] 128871 44698 66881 240450

Přepravené osoby 63907 9372 16852 90131

Průměrné využití nabídky [%] 40,2 27,9 47,2 38,6

Průměrná délka cesty [km] 2,0 4,8 4,0 2,7

Celková rekapitulace VHD - výhled roku 2030, běžný pracovní den /24 hodin/
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Obrázek 30: kartogram veřejné hromadné dopravy roku 2030 [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

 

 

Obrázek 31: kartogram veřejné hromadné dopravy roku 2030, detail centra a okolí [osoby/24 hodin]; zdroj: 
dopravní model  



Model veřejné hromadné dopravy města Karlovy Vary 

40 

4.1.1 Městská hromadná doprava 

Celkový počet přepravených osob ve výhledovém roce 2030 činí dle dopravního modelu 63907 
cestujících za 24 hodin běžného pracovního dne, bez přestupu bylo vykonáno 46507 cest s podílem cca 
73 %. Míra přestupu vychází zhruba 27 %, znamená to, že přibližně každá 4 cesta je realizována 
s přestupem, ve vztahu k výchozímu stavu se jedná o srovnatelnou úroveň přestupů. 

Následující tabulka dokládá rekapitulaci linek MHD, tvorba linek je řešena zjednodušenou formou. Do 
modelu nebyly zapracovány noční linky. Oproti stavu dle DPKV došlo pouze ke změně linky 5, která 
byla navrácena do původního stavu, tedy přes zastávku Elite. Důvodem je výrazné snížení obratu 
cestujících v železniční stanici Karlovy Vary jako důsledek vlivu nových železničních zastávek, 
podrobněji v kapitole 4.2. 

Nárůstu přepravených kolem 7,1 % cestujících odpovídá také zvýšený dopravní výkon na úrovni 7,7 % 
ve srovnání s výchozí dopravní situací MHD. Do dopravního výkonů se promítají nové linky MHD a 
změna organizace provozu v souvislosti s IDT. Produktivita dopravního výkonu 40,2 % je mírně vyšší 
než výchozí stav. Nárůst počtu spojů souvisí s novou lanovkou Tři kříže. 

Následující tabulka 12 předkládá základní parametry a ukazatele jednotlivých linek MHD, nejvíce 
vytíženou je linka 32, která obsluhuje lázeňské území, naopak nejméně vytíženou je linka 33 lanovka 
Tři kříže. Podrobněji v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 12: rekapitulace městské hromadné dopravy, výhled 2030; zdroj: dopravní model 

Následující obrázky 32 a 33 dokládají zatížení sítě MHD pro výhledový rok 2030, údaje jsou v osobách 
za 24 hodin běžného pracovního dne. 

 

vozkm místkm

1 75 821 41050 15256 6249

2 54 403 20150 7034 4191

3 54 576 28800 11283 6087

4 32 106 5300 1679 2190

5 56 360 18000 7113 4063

6 72 543 27150 14278 6998

7 14 122 6100 2289 585

8 34 336 16800 10445 2049

9 26 234 11700 5233 1696

12 34 261 13050 4824 3350

13 73 677 33850 9302 4833

15 76 515 25750 12557 6389

16 20 79 3950 948 664

17 46 259 12950 7142 2852

19 30 445 22250 7520 3857

22 38 299 14950 4647 1826

lanovka /30/ 92 12 300 78 633

31 24 283 14150 4332 1938

lázně /32/ 26 161 4025 2873 3203

lanovka /33/ 92 14 350 38 254

Celkem 968 6506 320625 128871 63907

Rekapitulace městské hromadné dopravy, výhled roku 2030

Linka MHD Počet spojů
Dopravní výkon Přepravní výkon 

v oskm
Přepravené osoby
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Obrázek 32: kartogram městské hromadné dopravy [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

 

 

Obrázek 33: kartogram městské hromadné dopravy, detail centra a okolí [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 
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VÝZNAMNÉ ZASTÁVKY A PŘESTUPNÍ MÍSTA 

 

Tabulka 13: obraty cestujících na významných zastávkách MHD [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

Poznámka: sloupec „Celkový obrat“ obsahuje také obrat cestujících VLD 

Rozhodující přestupní zastávkou MHD je zastávka Varšavská (náhrada Tržnice), ve srovnání s výchozím 
stavem dochází k poklesu přestupujících o zhruba 13 % (912 osob) a celkového obratu cestujících o 
přibližně 18 % (2267 osob). Následuje zastávka Rozcestí u Koníčka s poklesem přestupujících o přibližně 
6 % a nárůstem celkového obratu cestujících o zhruba 15 %. Změny jsou vyvolány zejména změnami 
organizace linek a rozvojem VHD, zejména železniční osobní dopravy.  

4.1.2 Železniční osobní doprava, veřejná linková doprava 

Železniční osobní doprava přepraví ve výhledovém roce 2030 celkem 10264 cestujících za 24 hodin 
běžného pracovního celkem, oproti výchozímu stavu se jedná o nárůst kolem 32 %. Rozhodujícím 
důvodem je zlepšení obsluhy území realizací nových železničních zastávek. 

Veřejná linková doprava přepraví ve výhledovém roce 2030 16783 cestujících za 24 hodin běžného 
pracovního dne, což ve srovnání s výchozím stavem představuje pokles o zhruba 3 %.  

Následující tabulka 14 dokládá rekapitulaci vlaků a linek VLD, tvorba vlaků a linek je řešena 
zjednodušenou formou, v případě VLD se jedná o svazky linek. Ve srovnání s výchozím stavem se 
změny promítly pouze do tras linek VLD v důsledku přestavby komunikací a výstavby IDT. 

Vybrané zastávky MHD - výhled 2030

Zastávka MHD Nástup Přestup Výstup Obrat Celkový obrat

Varšavská 1993 6112 2073 10178 10178

Nemocnice 1658 1319 1757 4734 5617

Rozcestí u Koníčka 897 2249 868 4014 5300

Elite 887 1887 881 3655 4690

Drahomíra 1575 219 1711 3505 3505



Model veřejné hromadné dopravy města Karlovy Vary 

43 

 

Tabulka 14: rekapitulace železniční osobní a veřejné linkové dopravy; zdroj: dopravní model 

 

vlkm/vozkm místkm

140 62 519 104270 20656 4897

141 8 28 1960 562 192

142 41 310 34100 16114 3860

149 28 218 19620 5809 1315

Suma 139 1075 159950 43141 10264

421101 26 146 7300 2781 670

421103 18 110 5500 2783 1132

421104 19 95 4750 3100 1086

421111 53 288 14400 5570 1862

421146 16 145 7250 4313 936

421147 18 161 8050 4625 1026

421148 6 66 3300 2408 396

421180 22 143 7150 2466 517

421201 10 59 2950 2861 949

421215 28 170 8500 3143 889

421391 42 322 16100 7687 1613

421702 46 368 18400 9803 2029

421703 77 602 30100 11232 2748

421705 15 124 6200 1756 429

481220 7 37 1850 2136 501

Suma 403 2836 141800 66664 16783

Celkem 542 3911 301750 109805 27047

Rekapitulace železniční osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, výhled roku 2030

Trať/linka
Počet 

vlaků/spojů

Dopravní výkon Přepravní výkon 

v oskm
Přepravené osoby
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Obrázek 34: kartogram veřejné linkové a železniční osobní dopravy [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

 

 

Obrázek 35: kartogram veřejné linkové (fialovou) a železniční osobní dopravy (modrou), detail centra a okolí 
[osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 
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VÝZNAMNÉ STANICE A ZASTÁVKY, PŘESTUPNÍ MÍSTA 

 

Tabulka 15: obraty cestujících na významných vlakových stanicích [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

Poznámka: kategorie přestup obsahuje přestupující osoby pouze v rámci systému železniční osobní dopravy 

 

 

Tabulka 16: obraty cestujících na významných zastávkách VLD [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

Poznámka: kategorie přestup obsahuje přestupující osoby pouze v rámci systému VLD 

 

Železniční stanice a zastávky zaznamenávají výrazné změny v obratech cestujících, což je důsledkem 
rozvoje železniční dopravy výstavbou nových železničních zastávek. Stanice Karlovy Vary doznává 
pokles obratu cestujících o zhruba 27 %, stanice Dolní nádraží (IDT) naopak nárůst obratu cestujících o 
přibližně 37 %. Z nových železničních zastávek vykazuje nejvyšší obrat cestujících zastávka Rolava. 
Podrobněji v kapitole 4.2. 

U veřejné linkové dopravy dochází ke zrušení zastávky Tržnice a tak se přestupy soustřeďují na zastávku 
Karlovy Vary v rámci IDT. Nicméně změnami organizace MHD a rozvojem železniční osobní dopravy se 
snižují přestupy i obraty cestujících na zastávkách VLD. Například u zastávek Tržnice a Karlovy Vary se 
obrat cestujících snižuje o zhruba 17 %, v případě zastávky Rozcestí u Koníčka o přibližně 11 %. 

4.2 POPIS A HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ A ZÁMĚRŮ DLE DOPRAVNÍHO 

MODELU 

Přehled posuzovaných záměrů a opatření veřejné hromadné dopravy: 
a) Rozvoj MHD v území lázeňské zóny  
b) Integrovaný dopravní terminál (IDT), změna organizace dopravy 
c) Lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohře, napojení území IDT a lokality Solivárna  
d) Změny v organizaci MHD vyvolané zprovozněním Knollova mostu 
e) Železniční zastávky ke zlepšení obsluhy území města 
f) Pozemní lanová dráha Tři kříže-Vřídelní. 

AD A) ROZVOJ MHD V ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉ ZÓNY 

Jedná se o novou okružní jednosměrnou linku E1 provozovanou elektrobusy s trasou Dolní nádraží, kde 
lze instalovat technologická zařízení pro dobíjení vozidla, Varšavská, Náměstí Dr. Horákové, Svahová, 
Obřadní síň, Krále Jiřího, Petra Velikého, Zámecký vrch, Divadelní náměstí, Špitálská lávka, Lázeňský 
most, Hlavní pošta, Varšavská a Dolní nádraží. Na trase jsou navrženy 4 nové zastávky – Petra Velikého, 
Zámecký vrch, Špitálská lávka a Lázeňský most. Trasa linky je již přizpůsobena urbanistickému rozvoji 
širšího centra města, včetně návazností na IDT. Délka linky činí cca 6,3 km, jízdní doba vychází přibližně 
15 minut, předpokládaný celodenní interval je 30 minut, resp. 26 spojů. Provoz je zajišťován minibusy 
o délce 7 m, s přepravní kapacitou 25 osob. Předpokládaná potřeba na zajištění provozu linky jsou 2 
vozy.  

Vlaková stanice Nástup Přestup Výstup Obrat

Karlovy Vary 1490 929 1358 3777

Dolní nádraží 887 188 1028 2103

Rolava 593 0 613 1206

Zastávka VLD Nástup Přestup Výstup Obrat

Karlovy Vary 1429 1123 1136 3688

Růžový vrch 738 151 445 1334

Rozcestí u Koníčka 195 962 129 1286
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Zastávka Špitálská lávka zabezpečuje vazbu na lanovou dráhu Vřídelní-Tři kříže, kde se předpokládá 
záchytné parkoviště systémů P+G/P+R. 

Následující obrázky 36 a 37 dokládají trasu linky E1 a dopravní zatížení zájmové oblasti v osobách za 24 
hodin. Z dopravního zatížení v ulici Vřídelní 771 osob/24 hodin lze odvodit mírné přetížení linky, rovněž 
je patrné ovlivňování trasy MHD v ulicích Na Vyhlídce a Libušina, včetně stávající lanové dráhy Imperial 
a nové lanové dráhy Tři kříže. Z průměrné přepravní vzdálenosti 0,9 km lze odvodit, že linka je 
alternativou pěší dopravy. 

Další ukazatele linky pro běžný pracovní den: 

- přepravené osoby    3203 cestujících 
- dopravní výkon     161 vozkm 
- přepravní výkon    2873 oskm 
- průměrná přepravní vzdálenost   0,9 km. 

 

Obrázek 36: trasa linky E1 
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Obrázek 37: zatížení linky městské hromadné dopravy E1, [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

AD B) INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL (IDT), ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY 

Organizace dopravy linek VHD byla přizpůsoben urbanistickému rozvoji širšího centra města, včetně 
návazností na IDT. Pro konkrétní změny bylo vycházeno z podkladu KAMKV, který je dokladován na 
obrázku 38. 

 

Obrázek 38: Urbanistická struktura širšího centra, varianta střed 

Trasy linek byly upraveny a koncipovány za těchto výchozích předpokladů: 
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 linky v současné době ukončené na zastávce Tržnice byly přesměrovány do prostoru IDT 
 zastávka Tržnice byla nahrazena zastávkou Varšavská 
 průjezdné linky MHD, pokud to komunikační skelet umožňuje, kontaktují prostor IDT 

prostřednictvím zastávky Západní 
 došlo k minimalizaci průjezdů vozidel MHD ve východní části ulice Varšavská a v ulici nábřeží 

Osvobození 
 linky VLD byly ukončeny v prostoru IDT bez obsluhy zastávky Varšavská 
 linky VLD využívají k příjezdu do prostoru IDT Chebský i Knollův most. 

Upozornění: dopravní model je tvořen zjednodušenou sítí komunikací. V případě severního předpolí Chebského 
mostu je zachován stávající stav, nový stav dle obrázku 39 žádným zásadním způsobem neovlivňuje trasy ani 
zatížení linek. Důvodem je snaha o co největší provázanost a možnost srovnávání s předchozími zatěžovacími 
stavy a jednotlivými variantami. 

 

Obrázek 40: schéma tras VHD v prostoru širšího centra města, včetně vazby na IDT 
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Obrázek 41: kartogram městské hromadné dopravy, území širšího centra města [osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní 
model 

 

 

Obrázek 42: kartogram zatížení železniční osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, území širšího centra města 
[osoby/24 hodin]; zdroj: dopravní model 

AD C) LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES ŘEKU OHŘE, NAPOJENÍ ÚZEMÍ IDT A LOKALITY SOLIVÁRNA 

Území širšího centra města je z levého břehu řeky Ohře v současné době dostupné pouze 
prostřednictvím Chebského mostu a Ostrovského mostu, výhledově pak ještě prostřednictvím Knollova 
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mostu, přičemž celková vzdálenost mezi Ostrovským a Knollovým mostem činí více než 1 km. Lávka 
propojující ulici Šmeralova s ulicí Západní zabezpečuje dostupnost prostoru IDT Dolní nádraží, lávka 
z oblasti Horního nádraží, přes ulici U Spořitelny do lokality Solivárna umožňuje pokračování k ulici 
Varšavská a centra města, v obou případech se předpokládá provoz pěší a cyklistické dopravy. Lávky 
výrazným způsobem zvyšují prostupnost území přes bariéry průtahu silnice I/6, řeku Ohři a železniční 
trať 142, resp. 149. Předpokládaná intenzita pěší dopravy dosahuje 158 chodců u lávky IDT, resp. 174 
chodců za 24 hodin u lávky Solivárna, nicméně v obou případech je potenciál výrazně vyšší. V případě 
lávky IDT se jedná o celkovou urbanizaci a rozvoj území Dolního nádraží a oblasti Dolní Kamenná, 
včetně záměru parkoviště systému P+G. U lávky Solivárna se rovněž jedná o urbanizaci severního 
předpolí Chebského mostu, včetně záměru na záchytné parkoviště, viz. obrázek 38. 

Upozornění: dopravní model obsahuje pěší vazby pouze v souvislosti s přemisťováním prostřednictvím vozidel 
VHD, neobsahuje tedy pěší dopravu jako samostatný dopravní systém. Znamená to, že uvedená intenzita chodců 
nezahrnuje pěší dopravu mezi zdroji a cíli v území. 

 

Obrázek 43: intenzita pěší dopravy [osoby/24 h], lávky přes řeku Ohře s vazbou na IDT a oblast Solivárna; zdroj: 
model dopravy 

AD D) ZMĚNY V ORGANIZACI MHD VYVOLANÉ ZPROVOZNĚNÍM KNOLLOVA MOSTU 

Realizací Knollova mostu (původně Charkovský most) dojde k propojení ulic Západní a Dolní Kamenná. 
Plán mobility dále předpokládal vybudování propojovací komunikace mezi Knollovým mostem a ulicí 
Sokolovská. Právě nová trasa mezi ulicemi Sokolovská a Západní umožňovala odklonění vybraných 
autobusových linek, bylo uvažováno s linkami 5, 15 a 22, s obsluhou IDT a pokračováním ve stávajících 
trasách. Nezbytným doplněním výstavby propojovací komunikace ke Knollovu mostu byla 
přestavba/přemístění zastávky Pivovar tak, aby byl zabezpečen přestup mezi linkami vedenými po ulici 
Sokolovská a nově po propojovací komunikaci ke Knollovu mostu. 
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Na základě hodnocení SEA došlo s velkou pravděpodobností k vyřazení záměru na komunikační 
propojení mezi Knollovým mostem a ulicí Sokolovská (obrázek 38 tuto komunikaci neobsahuje), což 
znamená, že záměry uvedené v Plánu mobility u MHD nelze realizovat. Na základě uvedeného 
nevyvolává zprovoznění Knollova mostu žádné změny v organizaci linek MHD.  

Do trasy Knollova mostu byla převedena pouze část autobusové linky 481220 Chodov-Karlovy Vary s 
počtem 7 spojů dohromady v obou směrech. Předpokládá se, že dálková autobusová doprava bude 
obousměrně převedena do trasy průtah silnice I/6-Knollův most-ulice Západní-IDT, mimo zastávku 
Varšavská.  

AD E) ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY KE ZLEPŠENÍ OBSLUHY ÚZEMÍ MĚSTA 

Zlepšením obsluhy území železniční dopravou se zabývá dokument Územní a koncepční studie Nové 
železniční zastávky v Karlových Varech z dubna 2017, který nabízí potenciální lokality nových 
železničních stanic na území města.  

Jedná se o následujících 6 nových železničních zastávek: 
 Rolava, Čankovská na trati 140 
 Rolavské údolí, Bohatice na trati 142 
 KV Aréna, Tuhnice na trati 149; 

přičemž Plán mobility doporučil k realizaci zastávku Karlovy Vary-Aréna, v případě znatelného 
urbanistického rozvoje území také zastávku Rolavské údolí. 

 
Obrázek 44: Přehledná situace železničních zastávek 

Následující tabulka 8 dokládá obraty cestujících v běžném pracovním dni na nových železničních 
zastávkách. U železniční zastávky Rolava je rozhodující vazba na zastávku Rozcestí u Koníčka a přestup 
do linek MHD, v případě železniční zastávky Bohatice se jedná převážně o obsluhu území a převzetí 
části cestujících MHD z oblastí Bohatice a Drahovice. 
Ke zcela zásadní změně dochází u železniční stanice Karlovy Vary, z původního obratu 5193 cestujících 
došlo po realizaci nových zastávek ke snížení na 3776 cestujících za 24 hodin běžného pracovního dne. 
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Uvedený pokles o zhruba 27 % se promítl do snížení zatížení linek MHD obsluhujících zastávku Horní 
nádraží. 

 

Tabulka 17: obraty cestujících na nových železničních zastávkách [osoby/24 h]; zdroj: model dopravy 

AD F) POZEMNÍ LANOVÁ DRÁHA TŘI KŘÍŽE-VŘÍDELNÍ 

Pozemní lanová dráha Tři kříže představuje multifunkční součást MHD Karlovy Vary. Předně jako linka 
MHD s nabídkou 46 spojů v běžném pracovním dni v každém směru, dále se předpokládá, že zabezpečí 
systém P+R při dostupnosti lázeňského území a rovněž bude turistickým cílem při dosažení Vyhlídky Tři 
kříže v nadmořské výšce 554 m. Předpokládané dopravní zatížení 225 osob za 24 hodin běžného 
pracovního dne dokládá pouze funkci nabídky MHD. Z uvedeného je zřejmý značný potenciál záměru 
– funkce záchytného parkoviště P+R/P+G a turistické využití. 

 

Obrázek 45: dopravní model – kartogram dopravního zatížení MHD v zájmovém území, včetně pěších (oranžová 
barva) [osoby/24 hodin] 

Název zastávky Nástup Přestup Výstup Obrat

KV Aréna 163 0 269 432

Rolavské údolí 10 0 12 22

Čankovská 350 18 438 806

Bohatice 286 0 78 364

Tuhnice 146 0 139 285

Rolava 562 0 602 1164

Celkem 1517 18 1538 3073
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Upozornění: dopravní model je pro potřeby Plánu mobility sestaven jako makroskopický a tomu odpovídá také 
zonální struktura území na úrovni SO. Při této struktuře území nelze v urbanisticky exponovaných oblastech 
vyloučit mírné odchylky, zejména u krátkých cest, resp. u cest mezi sousedícími zónami. Toto se může týkat právě 
lanových drah, které představují pouze 2 zastávky MHD.  

4.3 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Dokumentace Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary, 
která byla vyhotovena v roce 2019, obsahuje výhledové záměry a opatření rozvoje veřejné hromadné 
dopravy k horizontu roku 2030. Model VHD jako analytický nástroj předkládá analýzy jednotlivých 
opatření se zaměřením na jejich účinky, přínosy a nároky. 

Východiskem je Plánem mobility přijatý reálně optimistický scénář vývoje dopravy do roku 2030, který 
předpokládá u VHD nárůst podílu na dělbě přepravní práce z původních 26,4 % na výhledových 29 %. 
Tomuto odpovídají sledovaná opatření v rozvoji VHD zaměřená především na oblast zkvalitnění 
dopravní obsluhy území MHD a podporu železniční osobní dopravy a multimodálních systémů.  

Výhledový stav veřejné hromadné dopravy k horizontu roku 2030, zapracovaných do dopravního 
modelu, obsahuje následující záměry a opatření: 

 Rozvoj MHD v území lázeňské zóny  
 Integrovaný dopravní terminál (IDT), změna organizace dopravy 
 Lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohře, napojení území IDT a lokality Solivárna  
 Změny v organizaci MHD vyvolané zprovozněním Knollova mostu 
 Železniční zastávky KV Aréna, Tuhnice, Rolava, Rolavské údolí, Čankovská a Bohatice 
 Pozemní lanová dráha Tři kříže-Vřídelní. 

Kromě výše uvedených opatření a rozvojových záměrů, která jsou obsažena v dokumentu Plán 
udržitelné městské mobility Karlovy Vary, byly do dopravního modelu zapracovány podněty Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary (KAMKV).  

Rámcově se podněty/náměty vztahují na: 

 urbanistický rozvoj širšího centra města, včetně návazností na IDT 
 urbanistický rozvoj území Stará vodárna 
 divadelní korzo, území mezi Císařskými lázněmi a Vřídelní kolonádou. 

Na základě výsledků dopravního modelu pro výhledové období roku 2030 je trh VHD v zájmovém území 
rozdělen dle následující tabulky 19 a grafu 24. Dominantní postavení zaujímá MHD s podílem zhruba 
71 % cestujících. 

 

Tabulka 18: Rozdělení trhu veřejné dopravy 

Druh VHD Karlovy Vary Přepravené osoby

Městská hromadná doprava 63907

Veřejná linková dopravy 16852

Železniční osobní doprava 9372

Celkem 90131
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Graf 2: dopravní model – rozdělení trhu veřejné hromadné dopravy 

Z jednotlivý hodnocených výhledových záměrů a opatření lze upřednostnit následující: 

 Rozvoj MHD v území lázeňské zóny v podobě linky E1 Dolní nádraží, terminál (výhledově IDT – 
Krále Jiřího – Divadelní náměstí – Špitálská lávka – Hlavní pošta – Dolní nádraží, terminál (IDT) 

 Lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohře se záměrem napojení území Dolního nádraží a lokality 
Solivárna jako součást řešení dopravy v klidu a urbanistického rozvoje oblastí 

 Železniční zastávky KV Aréna, Rolava, případně Čankovská pro zlepšení dopravní obsluhy území 
železniční osobní dopravou. 

Výhledově lze následně doporučit: 

 Integrovaný dopravní terminál (IDT), který vyvolává změny v organizace MHD a VLD, včetně 
zastávky Varšavská a dopravního zklidnění náměstí Republiky a ulice Varšavská a okolí 

 Železniční zastávku Bohatice ke zlepšení dopravní obsluhy oblastí Bohatice a Drahovice 
 Pozemní lanová dráha Tři kříže-Vřídelní jako součást řešení dopravy v klidu. 

 
Vzhledem k velmi omezeným vstupním datům pro kalibraci a validaci dopravního modelu je zcela 
nezbytná jeho aktualizace na základě souhrnných dopravních průzkumů VHD, především pak MHD. 

 
 
 
V Ostravě 30. 06. 2021 
Ing. P. Roháč 
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