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Popis místa

Chebský most se nachází v geografickém centru Karlových Varů 
a představuje historickou spojnici městských částí Karlovy Vary 
a Rybáře, které byly původně samostatné obce a postupným 
rozvojem se rozšiřovaly směrem k sobě až srostly právě v místě 
přemostění řeky Ohře. 

Obchodně administrativní část m.č. Karlovy Vary představuje 
centrum města s plánovanou blokovou strukturou, která je 
pomyslným uzavřením lázeňské zóny a z jehož zmíněné struktury 
je především ulicí T.G. Masaryka a D. Bechera patrné silné 
směřování na oblast Dolního nádraží a Chebský most. Tato 
městská část, která byla již v 70. letech 19. století vytvářena podle 
návrhu Architekta Theodora Zenknera byla potenciálem pro 
výstavbu domů zámožných karlovarských měšťanů a v nově 
vytyčené komunikační ose našla své místo i provozní budova 
Karlovarské Becherovky. Třída Dr. Davida Bechera a T. G. 
Masaryka (dříve Alte Bahnhofstrasse a Neue Bahnhofstrasse) 
- zákldní osy rozvoje této městké části, představovaly základní 
spojnici města s Chebským mostem a nádražím.

Pro m.č. Rybáře, dříve průmyslovým předměstím Karlových 
Varů, je signifikantním prvkem ulice Sokolovská, frekventovaný 
městský bulvár, který spojuje historické jádro Rybář - Náměstí 17. 
listopadu s Chebským mostem a centrem Karlových Varů.

Samotný Chebský most tedy představuje spojovací prvek dvou 
urbanistických struktur, které historicky dorostly jedna k druhé 
právě v tomto místě. 
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Ačkoliv se jedná o historicky důležitou spojnici dvou významných 
městských částí, dnešní stav zejména na obou předpolích mostu 
tomuto charakteru neodpovídá. Na obou březích řeky Ohře je 
předpolí mostu řešeno tak, že vytváří spíše bariéru pro přirozený 
průchod místem.

Na pravobřežním předpolí mostu - náměstí Republiky most 
ústí do frekventované křižovatky a pěší prostupnost místem je 
zajištěna prostřednictvím podchodu. 

Levobřežní předpolí mostu v m.č. Rybáře je řešeno jako dopravní 
uzel s neintuitivními vazbami a nevytváří příjemné prostředí 
pro pěší prostup. Chodec je nucen překonat dopravně zatížený 
průtah po úzkém chodníku a nemá prakticky možnost přejít ulici 
v příčném směru. Spojení je tak nejen nepříjemné, ale zároveň 
komolikované při návaznostech na magistrát č. 2 a Horní nádraží 
(hlavní železniční uzel).

DŮVOD REKONSTRUKCE MOSTU

Primárním důvodem rekonstrukce mostu je výsledek 
diagnostického průzkumu provedeného v roce 2019, který 
stanovuje termín nutné rekonstrukce na rok 2024. V případě 
části mostu nad řekou (Chebský most 2) se výsledek špatného 
technického stavu týká především novodobé mostovky. Historická 
kamenná konstrukce je opravitelná bez zásahu do jejího vzhledu. 

Část mostu nad železnicí v pravobřežním předpolí (Chebský 
most 1) je součástí aktuálně připravované územní studie širšího 
centra města a primárním důvodem její rekonstrukce je vedle 
technického stavu potřeba novou podobou přemostění naplňovat 
koncepci rozvoje území. 
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Historie

Chebský most je hodnotným technickým dílem z druhé 
poloviny 19. století. Za pozornost stojí vysoká kvalita provedené 
kamenické práce. Podstatná část konstrukcí mostu je původní. 
Značných změn doznala mostovka s chodníky a zábradlím, 
což lze považovat za drobnou estetickou újmu, avšak celkové 
architektonické vyznění nebylo výrazně narušeno.

Celková délka kamenného mostu nad řekou dnes činí 111,2 metru 
a šířka (včetně chodníků) 8,8 metru. Jedná se o kamenný most s 
pěti segmentovými klenbami téměř shodného rozpětí kolem 17,5 
m. Klenby jsou vynášeny čtyřmi pilíři. Tři jsou založeny v říčním 
korytě, pouze jeden jižní je založen na břehu, stejně jako náběhy 
na obou stranách. Nad středovými pilíři jsou umístěny kamenicky 
ztvárněné kartuše kruhového tvaru a to na obou stranách mostu 
(návodní i odtokové). Při čelním pohledu je vždy vpravo kartuš 
s dominantním vročením 1869 a vespod s písmeny CF JS. Levé 
kartuše patrně nesly litinové reliéfní desky, snad busty císaře.

Pětiobloukový silniční kamenný most přes řeku Ohři (německy 
Egerbrücke) byl do provozu uveden v roce 1869, na což 
upozorňuje vročení na kamenné kartuši nad pilířem. Most 
spojil tehdejší náměstí Císaře Josefa (po němž byl most také 
pojmenován) na pravé straně řeky Ohře s obcí Rybáře na protější 
levé straně. Již v letech 1891–1892 byly chodníky po obou 
stranách mostu poprvé rozšířeny, a to vyložením na kamenné 
konzoly a opatřeny novým železným zábradlím. Celková šířka pak 
byla 8,5 m, z toho 5,5 m vozovka a 2 × 1,5 m chodníky (včetně 
zábradlí, které bylo 0,37 m od okraje). Další přestavba mostu 
se uskutečnila záhy, v letech 1903–1904. Vozovka byla oproti 
původnímu stavu zvednuta o 0,75 m a mostovka byla oboustranně 
rozšířena o ocelové chodníky, čímž byly zrušeny kamenné 
konzoly z roku 1892. Nové chodníky šířky 2 m byly provedeny 
jako samostatná ocelová nýtovaná konstrukce, jejíž součástí byly 
konzoly v historizujícím tvarosloví, které přenášely zatížení také 
do pilířů a opěr mostu a příčně byly spojeny táhly. Celková šířka 
se tím zvětšila na téměř 11 m. Ve 30. letech byla na levém břehu 
postavena budova pozdějšího okresního úřadu se klasicizujícím 
hlavním průčelím obráceným k jihu a komponovaným symetricky 
k podélné ose mostu. Další opravy proběhly až v 80. letech 20. 
století, když v roce 1984 došlo k havarijnímu přetržení táhel a 
odklonění chodníků. Most byl na tehdejší dobu rekonstruován v 
rekordním čase 380 dní od počátku havárie a v roce 1985 už zase 
sloužil veřejnosti. Chodníky jsou po této opravě železobetonové 
s ocelovým zábradlím. Dnes se most nazývá Chebský (jde však 
o chybný překlad z Egerbrücke - most přes Ohři). V souvislosti 
s tímto mostem stojí za zmínku návrh a následný projekt z let 
1906–1914 na zřízení pouliční elektrické dráhy. Tramvaj měla 
spojovat horní karlovarské nádraží při Buštěhradské dráze 
s centrem Karlových Var a pokračovat dále do Březové. K 
překonání řeky Ohře měl být využit předmětný most císaře 
Františka Josefa. Patrně v souvislosti se začátkem světové války k 
realizaci nedošlo.

1870 - nový kamenný most spojující Karlovy Vary a Rybáře

30. léta 20. století - pravobřežní předpolí Chebského mostu
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Historie

1910 - v důsledku zvyšující se mobility je mostovka rozšířena konzolami Rekonstrukce mostu v 80. letech 20. století

30. léta 20. století - pravobřežní předpolí Chebského mostu Rekonstrukce mostu v 80. letech 20. století
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Historie
Letecké snímkování - 1938

Mapa města - 1923

Na historické mapě z roku 1923 je vidět velkorysé propojení 
tehdy ještě samostatných měst Karlovy Vary a Rybáře a 
kompaktní městskou zástavbu v Rybářích až k samotnému ústí 
mostu. Nastavený vývoj a podobu města přerušila druhá světová 
válka, absolutní obměna společnosti ale také masivní rozvoj 
motorové dopravy. Na leteckém snímkování z roku 1938 je vidět 
původní podoba prostoru pravděpodobně již tehdy zatíženého 
motorovými vozidly. Podle snímku z konce 50. let došlo po 
odstranění části města zdemolované leteckým bombardováním 
k úpravám vedení trasy komunikace mezi mostem a ulicí 
Sokolovská, stále je však patrné spojení města a důraz na budovu 
spořitelny stojící v pohledové ose mostu. 

Přelom přinesl až přelom 80. a 90. let, kdy byla obě předmostí 
přestavěna v rámci upřednostnění motorové dopravy. Levobřežní 
předmostí se muselo vypořádat s nově budovaným průtahem 
a pravobřežní předmostí bylo přetnuto dopravní tepnou ulice 
Západní.
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Historie 
Letecké snímkování - 1959 Letecké snímkování - současnost
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2

1

3

Současný stav

CHEBSKÝ MOST 1

Mostní konstrukce nad železniční tratí Karlovy Vary – 
Johanngeorgenstadt, která začíná na náměstí Republiky a 
pokračuje k další konstrukční části mostu. Samotná konstrukce je 
tvořena ocelovými nosníky nesoucími skladbu mostovky. V rámci 
rekonstrukce se počítá se snesením celé této části a výstavbou 
zcela nové mostní konstrukce. Pod mostem se kromě železniční 
trati nachází také podchod mezi hlavním autobusovým nádražím 
– Dolní nádraží a centrem města s uzlem MHD. 

Budoucí stav dle návrhu územní studie ÚS16 počítá se svedením 
části ulice Západní v místě u městské Tržnice pod tuto část 
Chebského mostu a vytvoření paralelní ulice za účelem zklidnění 
motorové dopravy v místě náměstí Republiky a umožnit tak 
příjemnější pěší spojení města, mostu a řeky Ohře kultivovaným 
veřejným prostranstvím bez nutnosti využít pochod nebo 
podobné řešení.

CHEBSKÝ MOST 2

Historická část mostu vedoucí nad řekou Ohře, jejímž specifikem 
je nejen charakter kulturní památky s náležitou památkovou 
ochranou, ale také fakt, že se jedná o spojení dvou různých 
konstrukcí. Historická část kamenných klenutých oblouků nad 
řekou je sama o sobě kulturní památkou a rekonstrukce počítá s 
její sanací. Železobetonová mostovka s vysazenými chodníky nad 
kamennými oblouky z konce 80. let 20. století tvoří novodobou 
nástavbu konstrukčně dožilého stavu. Rekonstrukce mostu počítá 
s jejím kompletním odstraněním a nahrazením novou konstrukcí 
splňující požadavky na komfortní dopravu všech druhů ale také 
na citlivé doplnění historické konstrukce stejně jako charakter 
odpovídající důležitému symbolu klíčového spojení dvou 
centrálních městských částí. 

CHEBSKÝ MOST 3

Část Chebského mostu vedoucí nad rychlostní komunikací I/6, 
která je dle statického průzkumu ve vyhovujícím stavu. Ačkoliv 
se jedná o neméně důležitou část mostu, jako jsou předchozí dvě 
zmíněné, neboť je vstupním prostorem do této městské části, 
s její přestavbou se prozatím nepočítá, a to zejména z důvodu 
nutnosti návrhu komplexní přestavby dopravních vazeb na této 
části břehu. 

Přes tento fakt by měla architektonická studie alespoň v ideovém 
námětu zohlednit více městský charakter předpolí tohoto mostu. 
Koncept studie ÚS 16 preferuje historickou stopu mostu, tedy 
jeho přímé vedení v ose budovy bývalé spořitelny, dnešního 
magistrátu města a následné stočení na ulici Sokolovskou. 

Jednotlivé části mostu

Řešené území v rámci architektonické studie

Předmětem architektonické studie není pouze 
samotná konstrukce mostu ale také jeho návaznost 
na okolní veřejná prostranství, stávající stejně jako 
plánovaná a jeho návaznost na břehy řeky Ohře.

Uliční pěší vazby

Krajinné pěší vazby - zejména pěší spojení s řekou

V současné době sice existuje, nelze ale mluvit 
o plnohodnotném a intuitivním spojení města s 
řekou.

Chybějící prostupnost - např. přechody pro chodce

Pohyb po mostu je mnohdy velmi neintuitivní 
a chybějící přechody doplněné o zábrany mezi 
chodníkem a vozovkou často nutí chodce trasu 
nelogicky obcházet nebo se vystavovat rizikovým 
situacím přechodu ulice mimo vyznačený prostor.

Bariéra - čtyřproudá ulice Západní, kterou lze dnes 
překonat pouze podchody

Ulice Západní v tomto místě dnes představuje spíše 
bariéru mezi městem a mostem, resp. řekou. 
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Chebský most 1 a pravobření předpolí - náměstí Republiky

Chebský most 2 nad řekou Ohří Chebský most 2 nad řekou Ohří

Chebský most 3 a levobřežní předpolí
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Chebský most 1

CHEBSKÝ MOST 1

Plánované prodloužení mostu pro realizaci nové komunikace 

Hlavní změnou oproti stávající podobě Chebského mostu 1 je jeho 
prodloužení pro potřebu realizace nové pravobřežní komunikace v 
úrovni kolejové trati a případné rozšíření pro potřebu vytvoření pěší 
spojnice náměstí Republiky a nábřeží řeky Ohře. Stávající opěrná 
stěna u podchodu vymezuje pevnou jižní hranici a prodloužení 
mostu se předpokládá směrem na sever k Chebskému mostu 2.

Konstrukce mostu může být řešena se středovou podporou nebo 
také jako bezpodporové řešení podle uvážení autora studie.

Stávající podchodProstor pro kolejovou trať

CHEBSKÝ MOST 2 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
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Podchod Chebského mostu 1 Podchod Chebského mostu 1

Chebský most 1 - stávající přemostění železnice, podchody jsou v pravé části Nástup na most z náměstí Republiky
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Chebský most 2

V rámci rekonstrukce mostu bude historická památkově chráněná 
konstrukce kamenných pilířů a kleneb opravena a dojde k 
celkovému nahrazení novodobé železobetobnové mostovky včetně 
všech detailů - zábradlí, prvků veřejného osvětlení a dalších. 

Návrh nové mostovky by měl zohlednit nejen architektonicky 
kvalitní spojení historické konstrukce s novodobou ale také 
vytvoření příjemného a po všech stránkách funkčního veřejného 
prostranství komfortního pro pohyb pěších bez bariér v 
prostupnosti územím. 

Nová mostovka by měla být řešena v maximální šířce, aby oproti 
stávající podobě umožnila komfortní pohyb pěších. U profilu 
mostu se počítá s uspořádáním separované motorové, pěší a cyklo 
dopravy, avšak za předpokladu dopravního zklidnění prostoru, 
ideálně v režimu zóny 30 bez nutnosti realizace zábran mezi 
vozovkou a chodníkem. Umístění drobných prvků (zábradlí, 
sloupky, veřejné osvětlení, apod.) by mělo být řešeno tak, aby 
zbytečně neubíralo prostor pro pohyb pěších. V budoucnu by měl 
profil mostu v rámci dalšího zklidnění dopravy umožnit změnu na 
sdílený prostor v jedné rovině, kde bude motorová doprava na jedné  
rovině s pohybem pěších a cyklistů.

Pravobřežní předpolíLevobřežní předpolí = m.č. Rybáře

Příčný řez mostem v místě historického kamenného pilíře Příčný řez mostem novodobou železobetnovou mostovkou
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Chebský most 2 - nad řekou Ohří, pohled od cyklostezky na levém břehu řeky Chebský most 2 - nad řekou Ohří, pohled od vodáckého stanoviště na pravém břehu řeky

Historická kamenná konstrukce mostu Na pravém břehu řeky se pod klenbou mostu v letních měsících odehrává řada kulturních vystoupení.
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Záměry v území

DOPRAVA

VHD

Most má přímou návaznost na autobusový terminál meziměstské 
dopravy Dolní nádraží. V docházkové vzdálenosti se rovněž 
nachází centrální přestupní stanice MHD Tržnice a Náměstí 
Dr. Milady Horákové. Na levobřežním předpolí mostu je v 
docházkové vzdálenosti zastávka Elite. Přes most jezdí naprostá 
většina linek MHD a značná část meziměstské hromadné dopravy. 
Pro veřejnou dopravu bude i v budoucnu Chebský most důležitou 
tepnou.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Zejména pravobřežní předpolí Chebského mostu je nyní 
blokováno frekventovanou křižovatkou která neumožňuje spojení 
mostu s náměstím Republiky. V rámci restrukturalizace dopravy 
se počítá se svedením části dopravy pod Chebský most 1, aby tak 
došlo k dopravnímu zklidnění prostoru a zprůchodnění lokality. 
Samotný most je rovněž dlležitou spojnicí, po které projíždí 
denně cca 16 000 motorových vozidel.

Do budoucna se počítá s vymístěním individuální automobilové 
dopravy na nový most spojující Tuhnice a Rybáře, ve 
střednědobém výhledu se ale musí počítat s Chebským mostem 

zatíženým i tímto druhem dopravy. Návrh bude řešit profil 
komunikace ve dvoupruhovém uspořádání.

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Podél řeky Ohře vede cyklostezka trasa A, která podjíždí Chebský 
most v místě kamenných kleneb. V rámci rekonstrukce mostu 
se počítá s profilem umožňujícím oboustrannou cyklodopravu v 
samostatných pruzích dle požadavků Manuálu ulice a výstupu z 
ÚS16.

PĚŠÍ PROSTUPNOST

Stávající uspořádání mostu a jeho předpolí nevytváří příjemný 
prostor pro pohyb pěších. Samotný most disponuje pouze 
úzkými chodníky, které jsou ještě zůženy betonovými zábranami. 
Návrh nové mostovky by měl počítat s komfortními chodníky 
umožňujícími příjemné pěší spojení. Prostup územím náměstí 
Republiky je dnes blokován rušnou komunikací a řešen podchody. 
Nový návrh mostu by měl řešit důstojný nástup do prostoru 
náměstí a počítat s přechody v úrovni komunikací. 

Protože proměna celé lokality je otázkou delšího časového 
období, které vyžaduje etapizaci jednotlivých kroků, je třeba v 

první fázi realizace mostu počítat s využitím stávajícíh podchodů 
než dojde k restrukturalizaci dopravní kostry, svedení ulice 
Horova pod Chebský most a dopravnímu zklidnění prostoru 
náměstí Republiky.

Levobřežní předpolí mostu rovněž nevytváří prostupné území. 
Na komunikaci chybí přechody pro chodce, stávající cyklostezka 
neumožňuje plnohodnotné napojení ze všech směrů jízdy a není 
zde umožněn intuitivní pohyb.

Chebský most představuje také pěší spojení s nábřežím 
řeky Ohře v jedinečném přírodním kontextu se vzrostlým 
stromořadím a návrh mostu by měl tento fakt zohlednit 
vytvořením velkorysého spojení města s řekou. 

Pod samotným mostem se na pravobřežním nábřeží 
řeky Ohře konají během letní sezony pravidelná kulturní 
vystoupení. Přestože nejde o prostor se speciálními nároky 
a vystoupení zde mají spíše neoficiální charakter, jedná se o 
funkci velmi populární mezi místními obyvateli a neměla by 
být návrhem opominuta.

V přímé návaznosti na řešenou lokalitu se nachízí řada 
investičních záměrů města i soukromých subjektů. Jedná se 
především o:

1 - NÁPLAVKA OHŘE

Přírodní náplavka mezi Plynárenskou lávkou a Chebským městem 
je plánovaná realizace během roku 2022 a má za cíl vytvořit 
volnočasovou zónu na nábřeží řeky. V místě již dnes prochází 
cyklostezka trasy A spojující předpolí Chebského mostu s areálem 
Meandr Ohře. Město má nyní v projektové přípravě prodloužení 
této cyklostezky po Ostrovský most. Cyklostezka bude vedena 
pod kamennými oblouky Chebského mostu 1.

2 - DOPRAVNÍ RESTRUKTURALIZACE

V rámci připravované územní studie ÚS16 je plánováno dopravní 
přeřešení pravobřežního předpolí mostu, zejména vytvoření 
nové pravobřežní komunikace svedené pod Chebský most 1 a 
znovunapojení ulic Varšavská, T. G. Masaryka a Davida Bechera 
na ústí Chebského mostu.

3 - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Výše zmíněná dopravní proměna umožní také koncipovat náměstí 
Republiky jako veřejné prostranství, který uvádí příchozí do 
Karlových Varů. Chebský most představuje přímé napojení na 
tento prostor. 

4 - INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL

V rámci řešeného území je počítáno s restrukturalizací organizace 
veřejné hromadné dopravy zejména v oblasti vytvoření 
integrovaného multimodálního terminálu veřejné dopravy. 
Aktuálně probíhají diskuze nad jeho přesným umístěním, ve všech 
případech však představuje přímou vazbu na Chebský most a 
potřebu spojení jak s dalšími městskými částmi, tak s rychlostní 
komunikací na levém břehu řeky. 

5 - NOVÁ MĚSTSKÁ STRUKTURA

Rozvoj území po výše zmíněných úpravách bude pokračovat 
realizací městské výstavby v oblasti kolem městské tržnice a dále 
na západ do Tuhnic dle připravované ÚS16.

1

2
3

4

45
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ČEZ distribuce

Statutární město Karlovy Vary

Karlovarské minerální vody

KAM
KV°

LEGENDA

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY V ŠIRŠÍM CENTRU KV

Gamma property

Dopravní podnik Karlovy Vary

České dráhy

Česká republika - Správa železnic

Park Anny Politkovské

Limity 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví státu, Statutárního 
města Karlovy Vary a soukromých subjektů. V rámci řešeného 
úkolu je možný zábor pozemků měta i odůvodněný zábor 
pozemků jiných subjektů.

  Statutární město Karlovy Vary

  Česká republika

  Gamma property a.s.

PŘÍRODNÍ POMĚRY

Řeka Ohře protékající územím je nezpochybnitelným přírodním 
fenoménem místa a hodnotou, která dodnes nenašla v kontextu 
města své uplatnění. V blízkém okolí proběhly v historii dílčí 
úpravy koryta, např. jez u stáčírny minerálních vod. Zásadní 
úpravy koryta, které by měly vliv na řešení samotného mostu 
nejsou plánované. 

Jedná se o významný krajinný prvek dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který je chráněn před 
poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla 
narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho 
ekologicko-stabilizační funkce. 

Úsek řeky Ohře v řešeném území představuje nadregionální 
biokoridor vymezený platným územním systémem ekologické 
stability, který nesmí být návrhem nové konstrukce mostu nebo 
případných úprav břehů řeky dotčen. Biokoridory slouží k migraci 
organismů mezi biocentry a vytvářejí tak z oddělených biocenter 
síť.
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Územní plánování

Platný územní plán popisuje samotný řešený most jako  plochu 
P16-DS-kv s požadavkem rozšíření mostu včetně jižního 
předpolí. Návrh by měl relevanci tohoto požadavku prověřit.

Navazující území na jižním (pravobřežním) předpolí je definována 
jako P09-ZV-tu, tedy přestavbová plocha veřejné zeleně, na 
kterou je zpracován projekt náplavky, dále plocha ZP - nábřeží u 
Solivárny definované jako plocha přírodní zeleně a plochy P01, 02, 
05-SCx-tu - přestavbové plochy s funkčním určením jako plochy 
smíšené obytné v centrech měst. Jedná se o plochy, na které je 
připravovaná územní studie ÚS16.
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Podklady k návrhu

Zpracovatelům studie budou ze strany objednavatele poskytnuty 
níže uvedené podklady:

 ● Platný územní plán města

 ● Koncept územní studie ÚS 16
Aktuálně připravovaná územní studie dané lokality dává řešení 
mostu a jeho blízkého okolí některé vstupní parametry, zejména 
dopravní a prostorové řešení na pravobřežním předpolí.

 ● Zaměření Chebského mostu
Prostorové zaměření mostu z roku 2019 od firmy GEOline

 ● Diagnostický průzkum
Diagnostika technického stavu mostu provedená v roce 2020

 ● Stavebně historický průzkum mostu

 ● Celkový řez územím

 ● Návrh nového vedení komunikace pod mos-
tem v dwg

 ● Geologický průzkum

 ● Technická mapa města v dwg
Podklad je ve formátu dwg.

 ● Katastrální mapa řešeného území
Podklad je ve formátu dwg.

 ● 3D model řešeného území
Podklad je ve formátu 3ds / 3dm / obj

 ● Projekt rekonstrukce Ch. mostu 1 z roku 2014
Podklad je ve formátu PDF

 ● Strategie a manuál koncepčního přístupu k 
veřejným prostranstvím města Karlovy Vary

 ● Manuál ulice

PONTIKA s.r.o.

tel. 353 228 240
pontika@pontika.cz

360 09 Karlovy Vary

IČO 26342669
Sportovní 4

C4

DSP/PDPS

Podélný řez Chebským mostem 1

Návrh nové komunikace pod Chebským mostem 1
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Koncept územní studie ÚS 16 

V sučasné době probíhá příprava územní studie ÚS 16 řešící 
urbanizaci města na pravém břehu řeky Ohře od soutoku řek 
Ohře a Teplá po Plynárenskou lávku, resp. území Meandru Ohře 
a lokality Staré vodárny. 

Územní studie řeší prostorovou strukturu zástavby, novou 
dopravní kostru, technickou infrastrukturu , koncept veřejných 
prostranství a klíčovým bodem je řešení pravobřežního předpolí 
Chebského mostu a náměstí Republiky. 

Studie navrhuje nové dopravní řešení v předpolí mostu, svedení 
nové pravobřežní ulice pod Chebský most 1, s tím související 
dopravní zklidnění  na náměstí Republiky a vytvoření důstojného 
nástupu k řece.
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Koncept územní studie ÚS 16

Současný stav Prostorové řešení náměstí Republiky dle územní studie
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Požadavky na návrh

Řešené území

Řešené území se nachází na rozhraní městských částí Karlovy 
Vary a Rybáře, představuje těleso již existujícího mostu a 
jeho blízkého okolí a je graficky vyznačené v úvodu tohoto 
dokumentu.  

Architektonicko - krajinářské řešení

Cílem je krajinářsky a architektonicky hodnotné řešení koncepce a 
konstrukce mostu v hierarchii: Veřejné prostranství – Architektura 
– Doprava;

Návrh rekonstrukce by měl znovu z Chebského mostu vytvořit 
důstojnou, příjemnou a svým provedením odpovídající spojnici 
dvou historických městských částí a být tak jedním z prvních 
počinů při regeneraci území.

Návrh bude respektovat stávající vzrostlé stromy jako hodnotu 
lokality a návrhem tuto hodnotu podpořte.

Návrh nové konstrukce mostovky by měl vytvořit s historickou 
kamennou konstrukcí harmonický celek. 

Návrh se bude řídit dokumenty Strategie a Manuál koncepční 
tvorby veřejných prostranství a Manuál ulice v příloze.

Návrh bude respektovat platný územní plán, nicméně je možné 
jeho požadavky návrhem prověřit.

Návrh bude respektovat připravovanou územní studii ÚS16.

Materiálové a tvarové řešení bude voleno s ohledem na charakter 
místa, Nosná konstrukce musí být funkční a realizovatelná;

Přistupujte k návrhu mostu z pohledu očekávané atraktivity místa, 
nový most by měl být obohacen o přidanou hodnotu místa (např. 
umělecký detail, materiálové řešení, pobytový prostor);

Bude vytvořeno nekolizní a bezbariérové řešení;

Návrh zohlední rozmístění prvků mobiliáře (lavičky, koše, 
sloupky, stojany na kola, atd.);

Návrh zohlední charakter veřejného osvětlení mostu;

Budou navrženy typické detaily (např. zábradlí, detail dlažby, 
kovářské nebo jiné detaily, atd.)

Doporučená minimální šířka mostovky je 14 m v případě 
Chebského mostu 2, most nad železnicí (Chebský most 1) může 
být širší v rámci vytvoření nástupu k řece a k městu. Zadavatel 
předpokládá vznik velkorysého spojení města s řekou.

kulturní památkou, bude rekonstruována tak, že dojde k sejmutí 
novodobé mostovky, sanace spodní kamenné konstrukce 
a realizaci mostovky nové. Je na zpracovateli najít vhodné 
konstrukční řešení nové mostovky, která nepoškodí historckou 
kamennou konstrukci a vytvoří s ní harmonický celek.

Chebský most 3 bude ve svém ideovém návrhu respektovat 
půdorysnou pozici stávajícího průtahu, ale zahrne možnost jeho 
zahloubení a zastropení v rámci zmírnění hlukových dopadů 
na centrum města. Ideový návrh by měl vedle prostorového 
řešení umožňujícího příjemné napojení na městskou část Rybáře 
navrhnout také adekvátní nosnou konstrukci překlenující 
průtahovou komunikaci.

Podle závěrů z diagnostiky mostu není vhodné zatěžovat 
historické součásti mostu (klenby, čelní zdi)  konstrukcemi nové 
mostovky.  Je nutno řešit jiný než stávající způsob uložení nové 
mostovky. Nová mostovka by neměla být přímo uložená na 
klenbách resp. čelních zdech mostu a neměla by s nimi staticky 
spolupůsobit. Nejvhodnějším řešením je vytvoření nové nosné 
konstrukce uvnitř stávající zděné obálky. Tato nová nosná 
konstrukce by měla být uložena přímo na pilíře, jež budou mít 
zesílené dříky a založení. 

Veškeré zatížení mostu by tak bylo vyneseno touto novou 
mostovkou přímo do zesílených pilířů, aniž by byly zatěžovány 
klenby a stávající čelní zdi. Nutno vyloučit zejm. zatížení 
excentricky – mimo půdorysný průmět historické klenbové 
konstrukce. 

Návrh bude počítat se standardní návrhovou životností 100 let. 

Vzhledem k charakteru historického objektu mostu a požadavky 
na jeho zatížení a funkce se počítá s technologicky velmi 
náročným způsobem rekonstrukce.

Etapizace

Ačkoliv samotná výstavba mostu bude pravděpodobně provedena 
v jedné etapě, je třeba počítat s navazujícími investicemi v 
okolním území, např. s realizací nové komunikace svedené pod 
most, rekonstrukcí náměstí Republiky, apod. V takovém případě 
je třeba zohlednit potřebu dočasného využívání podchodu do 
doby realizace zmíněných záměrů, po jejichž uskutečnění bude 
překonávání ulice Západní již jen v jedné úrovni.

Celková délka mostu zůstává stávající, délka Chebského mostu 1 
(nad železnicí) bude rozšířena dle podkladů o prostor pro novou 
komunikaci. Délka Chebského mostu 2 (nad řekou) se nemění, 
délku mostu 3 (nad rychlostní komunikací) je možno upravit dle 
ideového záměru. 

Při návrhu výškového uspořádání mostní konstrukce bude 
dodržena v podélné ose mostu minimální volná výška a minimální 
volná šířka pod mostem dle P10 – Schéma prostorového 
uspořádání pod mostem.

Mostní konstrukce a úprava říčního koryta pod mostem umožní 
převedení návrhového stoletého průtoku Q100.

Je třeba respektovat vymezené biocentrum územního systému 
ekologické stability a vodní tok jako významný krajinný prvek, tj. 
konstrukce mostu by měla být navržena tak, aby podél vodního 
toku byla umožněna migrace organismů a byla tak zajištěna 
funkčnost vymezeného územního systému ekologické stability.

Dopravní a technická infrastruktura

Navrhněte profil mostu s dvoupruhovou kounikací o šířkách 
pruhů 3,0 m, obousměrnými cyklopruhy šířky 1,75 m a 
komfortními chodníky šířky alespoň 2,0 m; 

Komunikace nebude směrově dělená (dělicím pásem), v řešeném 
úseku však dělicí pás navržen být může;

Navrhněte napojení cyklostezek v úrovni mostu se spodní úrovní 
podél řeky Ohře na obou březích řeky.

V rámci konstrukce mostu navrhněte vhodný způsob převedení 
sítí technické infrastruktury (např.chráničky) jako integrální 
součást konstrukce, předpokládá se převedení podzemního 
kabelového vedení VN, NN, VO, podzemního vedení 
elektronických komunikací;

Konstrukční řešení

Konstrukce Chebského mostu 1 bude kompletně nahrazena 
novou. V rámci jeho rozšíření budou upraveny či zcela nahrazeny 
i jeho stávající podpory. Stávající jižní podpora - opěrná stěna 
vymezující podchod, tvoří půdorysnou hranici, která nesmí 
být dále posunuta jižním směrem. Severní podpora může být 
posunuta v rámci návrhu rozšíření mostu. Navrhovaná délka 
mostu již neumožní stávající konstrukční řešení subtilní desky 
vynesené na dvou krajních podporách. Je možno uvažovat řešení s 
novou středovou podporou stejně jako bezpodporové řešení. 

Chebský most 2, tedy část nad řekou Ohří, která je zároveň 

Studie bude zpracovaná v rozsahu:

 ● Průvodní zpráva, popis konceptu řešení

 ● Situace širších vztahů

 ● Celkový situační výkres zobrazující všechny 
tři části mostu

 ● Dílčí výkresy jednotlivých částí mostu (půdo-
rysy, řezy, pohledy, řešení etapizace)

 ● Výkresy typických detailů (zábradlí, prvky ve-
řejného osvětlení, typický vzor kladení dlažby, 
apod.)

 ● Fotorealistické vizualizace z předem určených 
stanovišť 


