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ŘEŠENÍ OKOLÍ CHEBSKÉHO MOSTU
ATELIÉR HÁJEK - KROPP - HULÍN

ZS 20/21

Jakub Blažek

Takzvaný zlatý věk Karlových Varů byl spojený právě s vybudováním Chebského mosta v druhé polovině 19. století (1869). Originálně pojmenovaný Egerbrucke (most přes Ohři) propojil tehdejší náměstí Císaře Joseda s obcí Rybáře a podpořil tak vznikající propojení v karlovarské aglomeraci.
Most má pro město dodnes specifický význam. Zůstává spojnicí města ponad Ohří, vyústěním jednoho z hlavných pěších tahů z lázeňského
centra, jako i důležitým dopravním uzlem, a v neposlední řadě i místem pro letní divadelní scénu pod jedním z jeho pěti oblouků.

The so-called golden age of Karlovy Vary is bounded to the construction of the Cheb Bridge in the second half of the 19th century (1869).
Formerly named Egerbrucke (from german- bridge over the Ohře river) connected the original Cisár Jozef square with the village of Rybáře,
and supported the emerging connections in the agglommeration.
The bridge has always been of specific importance for the city. It remains the city’s link across the Ohře River, the exit of one of the main pedestrian routes from the town center, as well as an important transport hub, or, last but not least, a place for the summer performance stage
under one of its five arches.
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Více než pět století byla urbánní osou Karlových Varů říčka Teplá, která určovala směr rozvoje sídla, dnes krajského a evropsky významného
lázeňského města. V současnosti a budoucnosti však bude rozvoj města ovlivňovat řeka Ohře. Cílem bylo prověřit potenciál a možnosti řeky
Ohře ve vazbě na rozvojové území širšího centra Karlových Varů.
Studenti a studentky měli na základě analýzy předmostí Chebského mostu, který propojuje centrum města s městkou častí Rybáře, studovat
význam této lokality pro budoucí rozvoj města a navrhnout její budoucí podobu.
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For more than five centuries, the urban axis of Karlovy Vary was the river Teplá, which determined the direction of development of the seat,
today a regional and European important spa town. At present and in the future, however, the development of the city will be influenced by
the river Ohře. The aim was to examine the potential and possibilities of the Ohře River in relation to the development area of the wider center of Karlovy Vary.
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Based on the analysis of the bridgeheads of the Cheb Bridge, which connects the city center with the town of Rybář, the students were to
study the significance of this locality for the future development of the town and to design its future appearance.

11
12
14

9

15

13

12
14

C | Projekty | Works | zadání

mapa projektů | C | Projekty | Works

4 | Jakub Blažek | ATZBP | Parkovací dům Karlovy Vary | Parking House Karlovy Vary
V Karlových Varech, konkrétně v místě zadání u Chebského Mostu jsem zaznamenal velký problém s dopravou a parkovacími místy.
Samotný Chebský most dopravu zvládá velmi těžce, město má velké parkoviště u tržnice, vedle Dolního Nádraží a v celku to působí
tak, že místo pro chodce bylo ovládnuto auty a ty aktuálně v prostoru masivně převládají.
Kvůli tomuto faktu jsem se rozhodl navrhnout parkovací dům místo jednoho ramene dálničního sjezdu (bude posunut). Hlavní
myšlenka byla, zanechat na tomto místě co možná nejvíce zeleně a co nejvíce parkovací dům skrýt. Pouhé výrazné části jsou boční
chodiště a příchozí most od radnice.
Cílem této stavby je vytvoření průchozí zóny z Chebského mostu k radnici, vytvořit prostor pro rekreaci a volný čas, či pouhé
zastavení, dodat prázdnému místu využití, vytvořit příjemnější cestu pro občany a zejména ulevit městu od množství automobilů.
Prostor parkoviště se dá využít buďto jako parkovací stání, či si lidé mohou pronajmout část pater a zde uspořádat například nějakou
událost.

In Karlovy Vary, specifically at the place of assignment near Cheb Bridge, I noticed a big problem with traffic and parking spaces. The
Cheb Bridge itself is very difficult to manage, the city has a large parking lot at the market, next to Dolní Nádraží, and overall it seems
that the pedestrian area was dominated by cars and they currently predominate in the area.
Due to this fact, I decided to design a parking garage instead of one arm of the highway exit (it will be moved). The main idea was to
leave as much greenery as possible in this place and hide as much of the parking house as possible. The only significant parts are
the side walkway and the incoming bridge from the town hall.
The aim of this construction is to create a through zone from the Cheb bridge to the town hall, to create space for recreation and
leisure, or just stop, to supply an empty place of use, to create a more pleasant path for citizens and especially to relieve the city of
many cars. The parking space can be used either as a parking space, or people can rent part of the floors and organize an event, for
example.
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