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Karlovy Vary mají kvalitní základ v lázeňské tradici, dochované 
architektuře a urbanistické struktuře centra i jednotlivých městských 
částí. Ústředním tématem veřejných prostranství v Karlových Varech je 
zdraví, které přirozeně navazuje na městské gró, a to lázeňství.

Současný stav jižního vstupu do lázeňské čtvrti města je neutěšený. 
Okolí Císařských lázní, Vřídelní kolonády a Divadelního náměstí včetně 
pravobřežní komunikace ul. Marianskolázeňská, ul. Nová Louka a ul. 
Vřídelní vyžaduje celkovou revitalizaci s jasně nastavenými principy. V 
minulosti byla podle autorského a celostního architektonického návrhu 
realizovaná rekonstrukce veřejných prostranství na levém břehu řeky 
Teplé - Staré louce. Nyní je dalším logickým krokem přikročit k celostnímu 
řešení pravobřežního prostoru s vizí vytvořit v rámci lázeňského centra 
jednotný celek. Aktuální rekonstrukce budovy Císařských lázní a její 
přeměna pro kulturní využití, obnova Vřídelní kolonády a důstojné 
umístění nové jezdecké sochy Karla IV. urychleně vyžadují postupnou 
kultivaci této lázeňské promenádní osy. 

Cíle této koncepce je:

- definovat dopravní poměry v lokalitě s vizí omezit dominantní pozici 
motorové dopravy s jejími negativními dopady

- zlepšit a kultivovat pobytovou kvalitu a nastavit lepší podmínky pro 
udržitelnou dopravu s šetrným dopadem na jedinečné a zdravé prostředí 
lázeňského města

- nastavit prvky, které budou jednotné pro celé Divadelní korzo

Výchozími podklady pro zadání a návrh celkového architektonického 
řešení jsou:

- Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím
města Karlovy Vary

- Plán udržitelné mobility

- Strategie dopravy v klidu

Divadelní korzo
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Celé řešené území rozdělujeme do čtyř celků dělených podle jednotlivých 
charakterů. Podobně mohou být děleny i případné jednotlivé investiční 
akce. Začátek řešeného území ve Vřídelní ulici je definován dnešním 
koncem zklidněné pěší zóny a konec řešeného území v Mariánskolázeňské 
ulici chápeme jako přechod městského intravilánu do volné krajiny  
u posledního domu souvislé zástavby.

Vřídelní ulice, okolí Vřídelní kolonády a prostor 
pod opěrnou zdí kostela Maří Magdalény

Divadelní náměstí

Nová louka

Mariánskolázeňská, Sady Karla IV. a okolí Císařských lázní
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SWOT analýza
Silné stránky

- Z hlediska dopravy je zde minimum rezidentů, tzn. nižší tlak  
a požadavky na 100% zajištění 1 byt = parkovací stání vč. adres-
ných povolenek pro jednotlivá vozidla vč. zajištění návštěv

- Území není zatíženo tranzitem z hlediska zbytné dopravy (kon-
cová oblast KV bez potřeby zkracování automobilové dopravy, 
která zde není cílová)

- Území je již zčásti dopravně zklidněno (lázeňská zóna a další 
provozně-dopravní a cenová motivační regulativa), tj. je zde již  
předpoklad pro všechny uživatel, že zde nějaká regulace dosud 
byla a nadále bude, nově pouze modifikovaná

- Území je obecně vnímáno jako s prioritou pohybu chodců, jen 
chybí řádné formální řešení

- Přítomnost MHD

- Návaznost lanových drah jako součást veřejné dopravy

Slabé stránky

- Ne se všemi veřejnými plochami hospodaří město (Grand-
hotel Pupp a.s., Karlovarský kraj, Plzeňská diecéze Církve čs.  
husitské,…)

- Nejednotnost povrchů, úrovní, materiálů, prvků v prostoru

- Vizuální nejasnost formálních dopravních režimů vs. faktický 
stavební stav

- Pěší pohyb je formálně i fakticky upozaďován, přestože je nejfre-
kventovanějším druhem dopravy

- Nedostatečná obsluha území MHD

- Nedostatečná infrastruktura pro jízdní kola (jednosměrná  
Zahradní, I.P. Pavlova bez opatření, absence cyklostojanů, …)

- Rozlehlé asfaltové plochy a zaparkovaná vozidla z hlediska 
mikroklima (asfaltové plochy a převážně kovová vozidla bez  
stínění zvyšují okolní teplotu v letních slunných dnech)

- Různě parkující vozidla jako prostorové bariéry

- Vzrostlá zeleň nedostatečná a ve špatném zdravotním stavu

- Absence hospodaření s dešťovými vodami (odvádění vod rov-
nou do recipientu bez zpětného hospodaření)

Příležitosti 

- Inspirace již započatou obnovou protějšího břehu Teplé (sdílený 
prostor v jedné úrovni, materiály a design)

- Provoz MHD přes lázeňskou zónu v návaznosti na parkoviště 
(K+R / P+R)

- Provoz jízdních kol v území / územím prochází cyklotrasy mezi-
národního, národního i místního významu

- Lokální či celoměstský bikesharing 

- Možnost nastavit cenovou dopravní politiku z hlediska motivace 
pro pravidelné využívání různých druhů dopravních prostředků 
pro různé účely 

- Možnosti pro parkovací dům, resp. rozšíření parkovacích kapacit 
v území – nahrazení parkovacích míst přímo v prostoru divadel-
ního korza – nutno řešit v kontextu MHD a parkovací politiky 
(možnost přijet až k hotelu, posléze portýr parkuje na parkovišti, 
nikoliv přímo u hotelu)

- Možnost upravit prostor v okolí Císařských lázní ve prospěch 
veřejného prostranství, nikoliv jen pro jednoúčelové využití  
v podobě parkování

- Pozitivní komunikace s vybranými aktéry v území

Hrozby

- Absence vzájemně propojené MHD či prostředku veřejné do-
pravy (vč. event. bikesharingu či propojení s parkovací politikou) 
– 4 druhy dopravy jako 1 systém, nikoliv 4 druhy dopravy jako 
4 izolované módy (lanové dráhy se považují za součást veřejné 
dopravy)

- Vyloučení provozu jízdních kol z oblastí (i časově), kde je/bude 
normálně možná obsluha území IAD 

- Bikesharing a cyklodoprava bez regulativ (odkládání mimo 
jasně vymezená místa, zamezení pohybu v ryze pěších zónách, 
striktní zákaz pohybu všech druhů samohybů a samovyvažova-
cích zařízení v rámci ryze pěších zón)

- Negativní komunikace s vybranými aktéry v území (parkování 
kolem husitského kostela)

- Nejasné řešení / požadavky na Divadelní náměstí (vědomí hod-
noty prostoru náměstí: parkování vs. předzahrádky apod.)
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Celoměstský systém nových kapacitních parkovišť navázaný na kostru 
MHD a další složky dopravy. Postupné naplňování koncepce je jedním 
ze základních předpokladů umožňujících přistoupit k omezování počtu 
parkovacích stání v lázeňském centru města.

1 - Galerie umění

2 - KOME

3 - Polská (Stadion Drahovice)

4 - Pobřežní (OMV u Chebského mostu)

5 - Dolní Kamenná

6 - areál Kattenbeck (tuhnická burza)

Doprava v klidu - koncepce záchytných parkovišť

1

2

3

4

5

6
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36 PS

4 PS

23 PS

10 PS

200 PS

Definování nových pravidel a režimů jednotlivých parkovacích stání. 
Podpora rezidentních stání a provozních stání jednotlivých veřejných  
institucí v lokalitě - SPLZaK, Městské divadlo, Krajské muzeum, Císařské 
lázně, etc. Vydefinování stání pro vozy TAXI.
Omezení soukromých celoročně pronajatých parkovacích stání v řešeném 
území.

Divadelní náměstí
- navrhovaný stav 36 PS
- stávající stav cca 97 PS, 7 TAXI
- 18 PS uvnitř hotelu Central

Nová louka
- navrhovaný stav 0 PS
- stávající stav cca 25 PS

Mariánskolázeňská
- navrhovaný stav 23 PS
- stávající stav cca 25 PS (z toho 11 Carlsbad Plaza)
- 20 PS uvnitř hotelu Carlsbad Plaza

Císařské lázně
- navrhovaný stav 10 PS
- navrženo v platné DSP 15 PS, 2 TAXI

Nová kapacitní parkoviště přímo navázaná na Divadelní korzo:

- nový parkovací dům u Galerie umění 
 kapacita cca 200 PS

- KOME - zkapacitnění, příp. parkovací dům
 kapacita cca 500 PS

0 50

m

100

Doprava v klidu
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Vychází ze strategického dokumentu města Plán udržitelné městské 
mobility

MHD - návrh nových linek

E1 (elektrobus - minibus) interval 20-30min
- nová okružní jednosměrná linka s trasou Horní nádraží, Tržnice, 
Náměstí Dr. Horákové, Svahová, Obřadní síň, Krále Jiřího,  
U Jezírka, Křižíkova, Zámecký vrch, Divadelní náměstí, Lázně I., 
Špitálská lávka, Mlýnská kolonáda, Lázně III, Hlavní pošta,Tržnice 
a Dolní nádraží. Délka linky 6,3 km, jízdní doba cca 15 minut.
minibusy/midibusy délky 7-10 m s přepravní kapacitou 25-40 osob.

E2 (elektrobus - minibus) interval 20min
- okružní jednosměrná linka s trasou Dolní nádraží, Tržnice, 
Nemocnice, U Jara, Panorama, Na Vyhlídce, Libušina, Lanovka 
Imperial, Sanssouci, Švýcarský dvůr, Richmond, Lázně I, Divadelní 
náměstí, Špitálská lávka, Mlýnská kolonáda, Lázně III, Hlavní 
pošta, Tržnice a Dolní nádraží. Délka linky cca 9 km, jízdní doba 20 
minut, minibusy/midibusy s přepravní kapacitou 25-40 osob. 
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Špitálská lávka

Divadelní 
náměstí

Divadelní 
náměstí

Lázně I.

Galerie umění

Imperial

č. 2 interval 30min
- ve stávající trase

E1 (elektrobus - minibus) interval 20-30min
- nová okružní jednosměrná linka s trasou Horní nádraží, Tržnice, 
Náměstí Dr. Horákové, Svahová, Obřadní síň, Krále Jiřího,  
U Jezírka, Křižíkova, Zámecký vrch, Divadelní náměstí, Lázně I., 
Špitálská lávka, Mlýnská kolonáda, Lázně III, Hlavní pošta, Tržnice 
a Dolní nádraží. Délka linky 6,3 km, jízdní doba cca 15 minut.
minibusy/midibusy délky 7-10 m s přepravní kapacitou 25-40 osob.

E2 (elektrobus - minibus) interval 20min
- okružní jednosměrná linka s trasou Dolní nádraží, Tržnice, 
Nemocnice, U Jara, Panorama, Na Vyhlídce, Libušina, Lanovka 
Imperial, Sanssouci, Švýcarský dvůr, Richmond, Lázně I, Divadelní 
náměstí, Špitálská lávka, Mlýnská kolonáda, Lázně III, Hlavní 
pošta, Tržnice a Dolní nádraží. Délka linky cca 9 km, jízdní doba 20 
minut, minibusy/midibusy s přepravní kapacitou 25-40 osob. 

č. 20
- stávající pendl ze záchytných parkovišť, změna trasy
- trasa KOME, Galerie umění, Lázně I. a Divadelní náměstí

Zastávky

Špitálská lávka

- bus E1 (směr Divadelní náměstí)
- bus E2 (směr Mlýnská kolonáda)

Divadelní náměstí

- bus E1 (směr Lázně I.)
- bus E2 (směr Špitálská lávka)
- bus 2 (konečná)
- bus 20 pendl (konečná)

Lázně I.

- bus E1 (točna u Lázně I.)
- bus E2 (směr Divadelní náměstí)
- bus 2 (oba směry)
- bus 20 pendl (oba směry)
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MHD
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Běžný režim

Zóna 30 
+ vjezd pouze po zaplacení láz. poplatku (vyhrazeno sloupky)
-zásobování + rezidenti + ubytování + MHD + taxi+ IZS
-pro zásobování časový režim v ranních hodinách

Obytná zóna 
+ vjezd pouze po zaplacení láz. poplatku (vyhrazeno sloupky)
-zásobování + rezidenti + ubytování + MHD + taxi+ IZS
-sdílený prostor v jedné úrovni
-pro zásobování časový režim v ranních hodinách

Pěší zóna - neměněný stávající stav

-sdílený prostor v jedné úrovni
-časový režim pro zásobování

Vjezd pouze pro dopravní obsluhu
-výsuvné sloupky, primárně jen MHD, IZS a zásobování

Dopravní režimy

pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů
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Vysouvací zábrany pro omezení vjezdu - sloupky
> kdo jede na Divadelní korzo musí pro to mít závažný důvod
- revize stávajících pravidel / poplatků za vjezd do LZ
- možno vymezit několik kategorií LZ dle výše 
poplatku / důvodů vjezdu
- zóna Mariánskolázeňská - Nová Louka - Vřídelní 
v nejvyšším tarifu / s největším omezením

Zvýšená zklidněná křižovatka
- součástí jsou bezbariérové přechody pro chodce

Střídavý jednosměrný provoz se SSZ

střídavý jednosměrný provoz se světelným signalizačním zařízením
- časově omezeno > vypínání např. v době 23:00 - 05:00
- IZS vozidla vybavena detekčním zařízením - volný průjezd 
- MHD vybavena detekčním zařízením 
- obousměrný volný průjezd cyklistů  - vlastní semafor, stále zelená
- konkrétní režim SSZ bude dospecifikován při jednání s dotčenými aktéry

Dopravní prvky



Kancelář architektury
města Karlovy VARY°

0 50

m

100

Uliční profily

Sdílený prostor s motorovou dopravou

- jednotná nivelita celého uličního profilu
- dopravní prostor vyznačen obrubami a jiným typem dlažby
- provoz motorových vozidel omezen rychlostí i počtem tak, aby  
nebránil volnému pohybu lidí a dalších složek dopravy
- zvýšené hrany obrub u autobusových zastávek

Klidná ulice

- prostor rozdělen na vozovku a chodníky
- jízdní kola sdílí prostor vozovky s ostatními vozidly
- provoz vozidel je natolik pozvolný a slabý, že umožňuje  
přecházení v podstatě kdekoliv bez většího omezení

Sdílený prostor s motorovou dopravou

- jednotná nivelita celého uličního profilu
- dopravní prostor nevyznačen, jednotná dlažba v celém profilu
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Referenční realizace

ČR
Třída Míru - Pardubice
- sdílený prostor s motorovou dopravou i MHD
- režim obytné zóny

AT
Mariahilfer Strasse - Vídeň
- sdílený prostor s motorovou dopravou i MHD
- režim obytné zóny
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