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Anotace
Soutěžní práce je zaměřena na komparaci aktuálního stavu a vlastního návrhu na optimalizaci

provozu MHD v Karlových Varech. Provoz MHD zajišťuje autobusová doprava a jedna linka

lanové dráhy. Největší změny se týkají autobusových linek a integrace železniční dopravy, a

to nejen v jízdních řádech, ale i linkového vedení. Tím je docíleno snížení nákladů pro

objednavatele bez zhoršení dopravní obslužnosti.
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Úvod
Tato práce se zabývá komparací aktuálního stavu a vlastního návrhu na zvýšení efektivnosti

linkového vedení a jízdních řádů v systému městské hromadné dopravy v Karlových Varech.

Karlovarská MHD je aktuálně tvořena pouze autobusovou dopravou a jednou linkou lanové

dráhy. Linkové vedení je v současnosti mnohdy nepraktické a nesystémové, čímž vznikají

tzv. „vláčky”, kdy jede v krátkém časovém intervalu více spojů za sebou, po kterých je mezi

dalšími spoji dlouhá časová mezera. Poslední optimalizace, která byla uskutečněna v březnu

roku 2020, zapříčinila kvůli nepravidelným intervalům zánik přestupních vazeb mezi

jednotlivými linkami.

Cílem této práce je navrhnout a poukázat na možnosti zlepšení systému městské hromadné

dopravy v Karlových Varech. Řešeny jsou především autobusové linky, pozornost jsme však

věnovali také železniční dopravě.
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1 Seznámení s probíraným územím
Karlovy Vary jsou krajské město v západních Čechách. K 1. lednu 2021 zde mělo trvalé

bydliště 48 319 obyvatel1, kteří žijí v celkem 15 místních částech2.

1.1 Karlovy Vary - centrum
Historické centrum Karlových Varů se rozkládá v údolí řeky Teplé. V historické zástavbě žije

přes 13 tisíc obyvatel3. Vzhledem k tomu, že je centrum součástí světového dědictví

UNESCO, je nutné jej objíždět. Nejčastěji využívanou komunikací pro spojení tohoto území

je ulice Na Vyhlídce. V této oblasti se nachází centrální přestupní uzel městské hromadné

dopravy Tržnice, dále lázeňská zařízení, malá zdravotnická zařízení, dvě větší maloobchodní

prodejny zajišťující základní potřeby, dále velké množství maloobchodů a hotelů zaměřených

převážně na turisty, 2 kina a 2 divadla, 1 základní škola a 3 střední školy. Nachází se zde tyto

zastávky, které jsou součástí zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Tržnice,

I. P. Pavlova, Lázně III, Hlavní pošta, Svahová, Obřadní síň, Krále Jiřího, U Jezírka,

Křižíkova, U Jara, Panorama, Na Vyhlídce, Libušina, Lanovka Imperial, Sanssouci,

Švýcarský dvůr, Richmond, Lázně I, Divadelní náměstí, Černý Kůň, U Hájovny, Gejzírpark.

Do centra Karlových Varů spadá i sídliště Tuhnice, kde se nachází dopravní terminál,

multifunkční aréna včetně bazénového centra, městská poliklinika, 2 základní školy, jedna

větší maloobchodní prodejna a zároveň budova Magistrátu města, pobočka finančního úřadu

a České správy sociálního zabezpečení. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí

zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Dolní nádraží - terminál,

Dolní nádraží, Náměstí Dr. Horákové, Jízdárenská, Moskevská, Šumavská, Západní, Stadion

ZM, KV Arena.

1.2 Rybáře
Tato městská část je domovem 9 800 obyvatel. Její součástí jsou i velká sídliště Čankovská a

Růžový Vrch. Najdeme zde železniční stanici Karlovy Vary, 2 pošty, 3 základní školy, 3 větší

prodejny, volnočasový areál Rolava. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí

zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Rozcestí u Koníčka, Dolní

Kamenná, Keramická škola, Pivovar, Elite, Čankovská, Koupaliště Rolava, Mlýnská,

3 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. II. díl [online]. 2006 [cit. 2021-12-05] Praha: Český
statistický úřad.

2 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. II. díl [online]. 2006 [cit. 2021-12-05] Praha: Český
statistický úřad.

1 Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2021 [online]. 2021 [cit. 2021-12-05]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021
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Konečná, U Kostela, Horní nádraží, Krematorium, Růžový Vrch, Sedlecká, Růžový Vrch

sídliště, Fričova.

1.3 Stará Role
Největší sídliště v Karlových Varech je situováno právě v této městské části, která je

bydlištěm 7800 obyvatel. Nachází se zde 2 větší maloobchodní prodejny, železniční stanice,

zdravotní středisko, pošta, obřadní síň a domovy sociálních služeb. Nachází se zde tyto

zastávky, které jsou součástí zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města:

Borová, Okružní, Krátká, Truhlářská, Stará Role sídliště, Svobodova, Školní, Stará Role,

Letná - Dykova, Vančurova, Na Kopečku, Počernická.

1.4 Drahovice
V Drahovicích žije bezmála 7000 obyvatel. Městská část obsahuje menší sídliště, 3

maloobchodní prodejny, nemocnici, 2 pošty, dům se zvláštním režimem, 3 střední školy, 2

základní školy a internát pro celou karlovarskou aglomeraci. Nachází se zde tyto zastávky,

které jsou součástí zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města:

Nemocnice, Slavie, Národní, Gagarinova, Lidická, Stará Kysibelská, Východní,

Blahoslavova, Prašná, Drahomíra, Vítězná, Mattoniho nábřeží, Sportovní, Garáže MHD,

Hřbitov Drahovice.

1.5 Bohatice
Jedná se o městskou část ležící na severozápadě města. Je ohraničena Jáchymovskou ulicí a

řekou Ohře. Bohatice jsou bydlištěm cca. 2500 obyvatel4, kteří musí dojíždět pro zajištění

základních životních potřeb do jiných, lépe občansky vybavených, městských částí. Nachází

se zde pouze menší samoobsluha a pošta. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí

zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Bohatice, Bohatice náměstí,

Orlov, Kamenického, Elektrosvit, Dubová.

1.6 Doubí
Městská část nacházející se na jihozápadě města je domovem 2000 obyvatel. Jako u městské

části Bohatice zde nejsou zajištěny základní životní potřeby v pohledu na komerční využití.

Nachází se zde Waldorfská základní škola, malé zdravotní středisko, pošta a železniční

zastávka. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí zajištění zajištění základní

dopravní obslužnosti na území města: Doubí, Svatošská, U Zámečku, Na Ostrůvku, Plzeňská.

4 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. II. díl [online]. 2006 [cit. 2021-12-05] Praha: Český
statistický úřad.
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1.7 Dvory
Stejně zalidněná městská část se jmenuje Dvory. Nachází se zde dvě obchodní centra,

dostihový park, krajské instituce a železniční zastávka. Nachází se zde tyto zastávky, které

jsou součástí zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Kpt. Jaroše,

OC Varyáda, Moser, Dvory, Závodiště, Říční, Krajský úřad, Doubský most, Dvory II, V

Aleji, Tesco, Chodovská, Sklářská, Chebská.

1.8 Tašovice
Tašovice mají 850 obyvatel. Nenachází se zde žádné služby pro zajištění základních

životních potřeb. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí zajištění zajištění základní

dopravní obslužnosti na území města: U Kapličky, Tašovice rozcestí, Slovanská, Tašovice.

1.9 Sedlec
Jedná se o městskou část, která má 500 obyvatel. Ani zde se nenachází žádné služby pro

zajištění základních životních potřeb. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí

zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Sedlec, Sedlec zahrádky.

1.10 Olšová Vrata
Městská část o stejné hustotě zalidnění jako u Sedlece. Na katastrálním území Olšových Vrat

se nachází mezinárodní letiště Karlovy Vary. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí

zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Golf, Olšová Vrata střed,

Olšová Vrata, Na Krachu, Motýlek, Vítkova hora, Letiště rozcestí, Letiště.

1.11 Počerny
Městská část o velikosti 300 obyvatel bez zajištění Městské hromadné dopravy. Aktuální

dopravní obslužnost je zajištěna linkou společnosti Ligneta, která přijímá dlouhodobé časové

jízdné MHD Karlovy Vary.

1.12 Hůrky
Dvě stě obyvatel čítá městská část Hůrky. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí

zajištění zajištění základní dopravní obslužnosti na území města: Na Pražské, Pod Hůrkami,

K Letišti, Hůrky, U Hájovny.

1.13 Rosnice a Čankov
Každá z těchto městských částí má po 150 obyvatelích. Nachází se v těsné blízkosti vedle

sebe. Nachází se zde tyto zastávky, které jsou součástí zajištění zajištění základní dopravní

obslužnosti na území města: Rosnice rozcestí, Rosnice, Čankov
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2. Aktuální stav

2.1 Linkové vedení MHD
V následujících kapitolách je popsána trasa aktuálního linkového vedení. Zastávky, jejichž

název je zvýrazněn tučně, jsou významnými body na lince, zastávky, za kterými je za textem

(x), jsou na znamení. Zároveň jsou v minutách uvedeny intervaly na této lince ve formátu

špička/sedlo/víkend.

Obrázek 1: Schéma aktuálního linkového vedení

2.1.1 Linka č. 425 001
Trasa: Jenišov - Jenišov, kompostárna (x) - Globus - Tašovice rozcestí (x) - Slovanská (x) -

Tašovice - Slovanská (x) - Tašovice rozcestí (x) - U Kapličky - Doubský most (x) - Krajský

úřad - Říční (x) - Dvory - Závodiště - Moser - Sklářská - Chebská (x) - Rozcestí u Koníčka -

Keramická škola - Pivovar - Horní nádraží - Tržnice - I.P. Pavlova (x) - Hlavní pošta - Lázně

III

Interval: 24/30/40
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2.1.2 Linka č. 425 002
Trasa: Divadelní náměstí - Lázně I - Richmond - Švýcarský dvůr (x) - Sanssouci - Libušina -

Na Vyhlídce - Panorama (x) - U Jara (x) - Nemocnice - Tržnice - Náměstí Dr. Horákové -

Jízdárenská - Moskevská - Šumavská - Stadion ZM - KV Arena - Kpr. Jaroše (x) - OC

Varyáda

Interval: 24/30/40

2.1.3 Linka č. 425 003
Trasa: Stará Kysibelská - Lidická - Gagarinova - Národní - Slavie - Nemocnice - Tržnice -

Dolní nádraží - Západní - Stadion ZM - Rozcestí u Koníčka - Borová - Krátká - Školní -

Stará Role

Interval: 24/30/80

2.1.4 Linka č. 425 004
Trasa: Lázně III - Hlavní pošta - I.P. Pavlova (x) - Horní nádraží - Tržnice - Náměstí Dr.

Horákové - Svahová - Obřadní síň - Krále Jiřího - U Jezírka - Křižíkova

Interval: 60/60/120

2.1.5 Linka č. 425 005
Trasa: Bohatice - Bohatice náměstí - Orlov (x) - Mattoniho nábřeží (x) - Prašná - Drahomíra

- Vítězná - Tržnice - Elite - Růžový Vrch - Sedlecká - Růžový Vrch sídliště - Sedlec

zahrádky (x) - Sedlec

Interval: 24/60/80

2.1.6 Linka č. 425 006
Trasa: Doubí - Svatošská - U Zámečku - Na Ostrůvku (x) - Plzeňská (x) - KV Arena -

Stadion ZM - Šumavská - Moskevská - Jízdárenská - Náměstí Dr. Horákové - Tržnice -

Vítězná - Drahomíra - Prašná - Blahoslavova - Východní - Stará Kysibelská

Interval: 24/30/40

2.1.7 Linka č. 425 007
Trasa: Tržnice - Nemocnice - U Jara (x) - Panorama (x) - Na Vyhlídce - Libušina - Sanssouci

- Švýcarský dvůr (x) - Richmond - Gejzírpark (x) - Březová, U Splavu (x) - Březová,

rest.St.Michael - Březová, rest.Slunce

Bez intervalu, jezdí dle objednávky Obce Březová
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2.1.8 Linka č. 425 008
Trasa: Tržnice - Nemocnice - U Jara (x) - Panorama (x) - Na Vyhlídce - Černý Kůň - Na

Pražské (x) - Pod Hůrkami (x) - K Letišti (x) - Hůrky - U Hájovny (x) - Golf (x) - Olšová

Vrata střed - Olšová Vrata - Na Krachu (x) - Motýlek - Vítkova hora (x) - Letiště rozcestí -

Letiště - Kolová,ObÚ

Interval: 60/60/80

2.1.9 Linka č. 425 009
Trasa: Tržnice - Elite - Pivovar - Keramická škola - Rozcestí u Koníčka - Na Kopečku -

Počernická (x) - Svobodova (x) - Stará Role - Vančurova (x) - Rosnice rozcestí (x) - Rosnice

- Čankov

Interval: 60/120/120

2.1.10 Linka č. 425 012
Trasa: Dolní nádraží terminál - Dolní nádraží - Tržnice - Elite - Pivovar - Keramická škola

- Čankovská - Koupaliště Rolava - Mlýnská (x) - Konečná - U Kostela - Pivovar - Elite -

Tržnice - Dolní nádraží terminál

Interval: 24/40/40

2.1.11 Linka č. 425 013
Trasa: Letná Dykova - Stará Role - Stará Role sídliště - Truhlářská - Okružní - Rozcestí u

Koníčka - Keramická škola - Pivovar - Horní nádraží - Tržnice - Nemocnice - U Jara (x) -

Panorama (x) - Na Vyhlídce - Libušina - Lanovka Imperial

Interval: 24/30/40

2.1.12 Linka č. 425 015
Trasa: Lidická - Gagarinova - Národní - Slavie - Nemocnice - Tržnice - Elite - Pivovar -

Keramická škola - Rozcestí u Koníčka - Okružní - Krátká - Školní - Stará role

Interval: 24/30/40

2.1.13 Linka č. 425 016
Trasa: OC Varyáda - Kpt. Jaroše (x) - Moser - Škola Dvory - Závodiště - Dvory - Říční (x) -

Krajský úřad - Doubský most (x) - U Kapličky - Tašovice rozcestí (x) - Slovanská (x) -

Tašovice

Bez intervalu
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2.1.14 Linka č. 425 017
Trasa: Tržnice - Vítězná - Drahomíra - Prašná - Mattoniho nábřeží (x) - Dalovice

Všeborovice - Dalovice náměstí - Dalovice

Interval: 30/60/60

2.1.15 Linka č. 425 019
Trasa: Garáže MHD - Mattoniho nábřeží - Prašná - Drahomíra - Vítězná - Tržnice - Elite -

Sedlecká - Růžový Vrch sídliště - Fričova (x) - Kamenického (x) - Elektrosvit (x) - Dubová -

Otovice SÚS - Otovice pošta - Otovice u Kovárny - Otovice panelárna (x) - Nádraží

Dalovice (x) - Na Pasece (x) - Na Stezce (x) - Dubová - Elektrosvit (x) - Kamenického (x) -

Fričova (x) - Růžový Vrch - Elite - Tržnice - Vítězná - Drahomíra - Prašná - Sportovní (x) -

Garáže MHD

Interval: 24/60/80

2.16.16 Linka č. 425 022
Trasa: Tržnice - Elite - Pivovar - Keramická škola - Rozcestí u Koníčka - Chebská (x) -

Sklářská - Chodovská (x) - Tesco - V Aleji (x) - Dvory II - Jenišov - Jenišov rozcestí - Hory

restaurace

Interval: 60/60/60

2.2 Železniční doprava
V současnosti není železniční doprava nikterak integrována do MHD. V Karlových Varech se

setkávají 4 železniční tratě, a to 1 hlavní (trať č. 140 Chomutov - Cheb) a 3 regionální (tratě

č. 141 Karlovy Vary - Merklín, 142 Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt a 149

Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně). Významnými železničními stanicemi (dále

jen žst.) jsou Karlovy Vary a Karlovy Vary dolní nádraží. Vedle žst. Karlovy Vary dolní

nádraží je situován také terminál autobusové dopravy, žst. Karlovy Vary není svou

vzdáleností od centra příliš vyhovující. Vlaky na tratích 140, 141 a 142 provozují České

dráhy, a.s., na trati 149 dopravce GW Train Regio a.s. V žádném z vlaků není uznáván tarif

MHD v Karlových Varech, ačkoliv je na území města celkem 7 železničních stanic či

zastávek.
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3. Návrh na optimalizaci MHD

3.1 Linkové vedení

Obrázek 2: Schéma navrhovaného linkového vedení

3.1.1 Linka č. 425 001
Trasa: Jenišov - Jenišov, kompostárna (x) - Globus - Tašovice (x) - U Kapličky (x) -

Doubský most (x) - Krajský úřad - Říční (x) - Dvory - Závodiště - Moser - Sklářská (x) -

Chebská (x) - Rozcestí u Koníčka - Keramická škola - Pivovar - Horní nádraží - Tržnice - I.P.

Pavlova (x) - Hlavní pošta (x) - Lázně III

Interval: 20/40/40

Popis změn: V úseku Jenišov - Globus je dopravní obslužnost zajišťována dle objednávky

obce Jenišov. Změny jsou zde minimální, upraveny jsou pouze časové polohy spojů tak, aby

spojení navazovalo s centrem Karlových Varů a městskou částí Dvory, kde se nachází

základní škola.

V úseku Globus - Tržnice - Lázně III bude zkrácen interval ve špičce z 24 minut na 20 minut,

avšak mimo špičku bude prodloužen z 30 na 40 minut. O víkendech zůstává interval

zachován. Původní zastávky Tašovice a Slovanská budou k malému využití a blízkosti

zastávky Tašovice, rozcestí zrušeny. Zastávka Tašovice, rozcestí bude z důvodu zajištění lepší
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orientace přejmenována na Tašovice. Na zastávce Tržnice bude vždy v obou směrech

zajištěna přestupní vazba na linky č. 425 002 a 425 003. Zároveň bude zajištěna přestupní

vazba s linkou č. 425 006 ve směru Tržnice - Stará Kysibelská.

3.1.2 Linka č. 425 002
Trasa: Divadelní náměstí - Lázně I - Richmond - Švýcarský dvůr (x) - Sanssouci - Libušina -

Na Vyhlídce - Panorama (x) - U Jara (x) - Nemocnice - Tržnice - Náměstí Dr. Horákové -

Jízdárenská - Moskevská - Šumavská - Stadion ZM - KV Arena (x) - Kpr. Jaroše (x) - OC

Varyáda - Kpt. Jaroše (x) - Plzeňská (x) - Na Ostrůvku (x) - U Zámečku (x) - Svatošská (x) -

Doubí

Interval: 20/40/40

Popis změn: V úseku Divadelní náměstí - Tržnice - OC Varyáda bude zkrácen interval ve

špičce z 24 na 20 minut, naopak v sedle bude interval prodloužen z 30 na 40 minut. O

víkendech zůstává interval neměnný. Úsek OC Varyáda - Doubí bude obsluhován jen o

víkendech, kdy nahrazuje linku č. 425 006. V tomto úseku pojedou o víkendech všechny

spoje. Na zastávce Tržnice bude vždy v obou směrech zajištěna přestupní vazba na linky č.

425 001 a 425 003. Zajištěna bude také přestupní vazba s linkou č. 425 006 ve směru Tržnice

- St. Kysibelská.

3.1.3 Linka č. 425 003
Trasa: Garáže MHD - Mattoniho nábřeží (x) - Sportovní (x) - Stará Kysibelská - Lidická -

Gagarinova - Národní - Slavie - Nemocnice - Tržnice - Dolní nádraží - Západní - Stadion ZM

- Rozcestí u Koníčka - Okružní - Truhlářská - Stará Role sídliště - Stará Role - Letná

Dykova - Vančurova (x) - Rosnice rozcestí (x) - Rosnice (x) - Čankov

Interval: 20/40/80

Popis změn: Linkou bude nově obsluhován úsek Garáže MHD - Stará Kysibelská, který

zajišťuje spojení s průmyslovou zónou Drahovice. V tomto úseku bude interval 20 minut v

době začátku a konce pracovní doby v průmyslové zóně a 40-80 minut mimo dobu začátku a

konce pracovní doby. O víkendu bude toto spojení zajištěno v intervalu 40-80 minut. Úsek

Stará Kysibelská - Tržnice je beze změn trasy. Změněny jsou pouze intervaly ve špičce z 24

na 20 minut a v sedle z 30 na 40 minut. O víkendech zůstane interval podobný. V úseku

Tržnice - Stará Role bude interval totožný jako u předchozího úseku, trasa je však odlišná. Ze

zastávky Rozcestí u Koníčka zajistí linka nově obsluhu zastávek Okružní, Truhlářská, Stará

Role sídliště místo zastávek Borová, Krátká, Školní. Tato změna vznikne z důvodu nutnosti

zajištění dopravní obslužnosti ve Staré Roli jako náhrada za zaniklou linku č. 425 013.
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Pomocí toho dokážeme snížit počet ujetých kilometrů, ovšem bez zhoršení dopravní

obslužnosti. Vybrané spoje budou zajišťovat zastávku Letná-Dykova, která by vzhledem ke

zrušení linky č. 425 013 nebyla obsluhována. Rozsah obsluhy této zastávky zůstane

zachován. Nově vzniklým úsekem je Stará Role - Čankov, který zajišťuje náhradu za

zaniklou linku č. 425 009. Rozsah v pracovní dny zůstane zachován, avšak o víkendech byly

zrušeny některé spoje, které měly nulovou využitelnost. Na zastávce Tržnice bude vždy v

obou směrech zajištěna přestupní vazba na linky č. 425 001 a 425 002. Též bude zajištěna

přestupní vazba s linkou č. 425 006 ve směru Tržnice - St. Kysibelská.

3.1.4 Linka č. 425 004
Trasa: Lázně III - Hlavní pošta - I.P. Pavlova (x) - Tržnice - Náměstí Dr. Horákové -

Svahová - Obřadní síň - Krále Jiřího - U Jezírka - Křižíkova

Interval: 60/60/120

Popis změn: Obsluha zastávky Horní nádraží bude vzhledem k minimálnímu využití na této

lince zrušena. Rozsah provozu zůstává beze změn.

3.1.5 Linka č. 425 005
Tržnice - Elite - Sedlecká (x) - Sedlec Zahrádky (x) - Sedlec - Otovice SÚS (x) - Otovice

pošta - Otovice u Kovárny (x) - Otovice panelárna (x) - Nádraží Dalovice (x) - Na Pasece (x)

- Na Stezce (x) - Dubová (x) - Elektrosvit (x) - Kamenického (x) - Fričova (x) - Růžový Vrch

(x) - Elite - Tržnice

Interval: 30/60/80

Popis změn: Úsek Bohatice - Tržnice bude z důvodu nahrazením provozu linkou č. 425 006

zrušen. Tato linka zajistí dopravní obslužnost za linku č. 425 005 a 425 019. Trasa bude

vedena jako polookružní. Interval je vzhledem k malému využití těchto oblastí prodloužen z

24 na 30 minut ve špičce, ze 40 na 60 minut mimo špičku. O víkendech bude interval

zachován. Odjezd z Tržnice bude vždy zajištěn z nejbližšího tzv. „hromadnému rozstřelu“

linek, aby byla zajištěna přestupní vazba.

3.1.6 Linka č. 425 006
Trasa: Doubí - Svatošská - U Zámečku (x) - Na Ostrůvku (x) - Plzeňská (x) - KV Arena (x) -

Stadion ZM - Šumavská - Moskevská - Jízdárenská - Náměstí Dr. Horákové - Tržnice -

Vítězná - Drahomíra - Prašná - Blahoslavova - Východní - Stará Kysibelská - Orlov (x) -

Bohatice náměstí (x) - Bohatice - Bohatice náměstí (x) - Orlov (x) - Dalovice Všeborovice

(x) - Dalovice náměstí - Dalovice

Interval: 20/40/40
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Popis změn: V úseku Doubí - Stadion ZM nedojde ke změnám v trase. Interval bude upraven

z 24 na 20 minut ve špičce, z 30 na 40 minut mimo špičku. O víkendech bude tento úsek

obsluhován linkou č. 425 002. V úseku Stadion ZM - Tržnice dojde ke změně trasy -

zastávky Šumavská, Moskevská, Jízdárenská a Náměstí Dr. Horákové již nebudou

obsluhovány. Namísto toho budou obsluhovány zastávky Západní a Dolní nádraží. V úseku

Tržnice - Stará Kysibelská bude upraven pouze interval a to ve špičce na 10 minut, mimo

špičku na 20 minut a o víkendech na 20 minut. Tento úsek bude zajišťován každým druhým

spojem. Úsek Stará Kysibelská - Bohatice je náhradou za zrušenou linku č. 425 005 a

obslužnost bude zajištěna v podobném rozsahu. Úsek Stará Kysibelská - Dalovice je

náhradou za zrušenou linku č. 425 017 a bude zajištěna za základě objednávky obce Dalovice

v podobném rozsahu. V zastávce Tržnice bude vždy v obou směrech zajištěna přestupní

vazba na linky č. 425 015.

Obrázek 3: Náhled navrhovaných jízdních řádů

3.1.7 Linka č. 425 007
Trasa: Tržnice - Nemocnice - U Jara (x) - Panorama (x) - Na Vyhlídce - Libušina - Sanssouci

(x) - Švýcarský dvůr (x) - Richmond (x) - Gejzírpark (x) - Březová, U Splavu (x) - Březová,

rest.St.Michael - Březová, rest.Slunce

Bez intervalu, jezdí dle objednávky obce Březová, beze změn

3.1.8 Linka č. 425 008
Trasa: Tržnice - Nemocnice - U Jara (x) - Panorama (x) - Na Vyhlídce - Černý Kůň - Na

Pražské (x) - Pod Hůrkami (x) - K Letišti (x) - Hůrky (x) - U Hájovny (x) - Golf (x) - Olšová

Vrata střed - Olšová Vrata - Na Krachu (x) - Motýlek (x) - Vítkova hora (x) - Letiště rozcestí

(x) - Letiště - Kolová,ObÚ

Interval: 60/60/90
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Popis změn: Trasa linky bude beze změn. Upraveny budou pouze časové polohy spojů.

Odjezd od Tržnice bude vždy zajištěn z nejbližšího tzv. „hromadnému rozstřelu5” linek, aby

byla zajištěna přestupní vazba.

3.1.9 Linka č. 425 012
Trasa: Dolní nádraží terminál - Dolní nádraží - Tržnice - Elite - Pivovar - Keramická škola

- Čankovská (x) - Koupaliště Rolava (x) - Mlýnská (x) - Konečná (x) - U Kostela (x) -

Pivovar - Elite - Tržnice - Dolní nádraží terminál

Interval: 20/40/40

Popis změn: Linka je vedena beze změn trasy. Zastávky na sídlišti Čankovská (úsek

Čankovská - U Kostela) jsou nově na znamení, neboť jejich využití bývá nepravidelné a

občasné. Intervaly ve špičce jsou upraveny z 24 na 20 minut, v sedle z 30 na 40 minut. O

víkendech je interval zachován. Odjezd z Tržnice budevždy zajištěn z nejbližšího tzv.

„hromadnému rozstřelu” linek, aby byla zajištěna přestupní vazba.

3.1.10 Linka č. 425 015
Trasa: Lidická - Gagarinova - Národní - Slavie - Nemocnice - Tržnice - Horní nádraží -

Pivovar - Keramická škola - Rozcestí u Koníčka - Borová - Krátká - Školní - Stará Role

Interval: 20/40/40

Popis změn: V úseku Lidická - Tržnice - Rozcestí u Koníčka bude linkou obsloužena

zastávka Horní nádraží místo zastávky Elite. V úseku Rozcestí u Koníčka - Stará Role je

nahrazena zastávka Okružní zastávkou Borová, kterou již nebude obsluhovat linka č. 425

003. Špičkový interval bude změněn z 24 na 20 minut, mimo špičku z 30 na 40 minut. O

víkendech zůstane interval zachován. V zastávce Tržnice bude vždy v obou směrech zajištěna

přestupní vazba na linky č. 425 006, která dříve nebyla zajištěna.

3.1.11 Linka č. 425 022
Trasa: Tržnice - Elite - Pivovar - Keramická škola - Rozcestí u Koníčka - Chebská (x) -

Sklářská (x) - Chodovská (x) - Tesco - V Aleji (x) - Dvory II (x) - Jenišov - Jenišov rozcestí

(x) - Hory restaurace

Interval: 60/60/60

Na této lince nedochází k žádným změnám. Vzhledem k objednávce OC Fontána bude

zajištěn pravidelný interval bez ohledu na návaznosti.

5 Hromadný rozstřel - je garantovaná přestupní vazba mezi různými linkami, které mají příjezd zpravidla 3
minuty před odjezdem a na pokyn dispečera odjíždí
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3.2 Začlenění železniční dopravy do MHD
Náš návrh počítá také s integrací železnice do MHD, tedy prvně s uznáváním tarifu MHD v

Karlových Varech ve vlacích. To přinese zatraktivnění železniční dopravy pro její využití v

oblasti města. Navrhujeme rovněž výstavbu čtyř zcela nových železničních zastávek, které by

obsloužily přilehlé oblasti, kterými železnice již prochází. Dále je vhodné optimalizovat

jízdní řády vlaků na tratích 142 a 149 tak, aby byla mezi jednotlivými vlaky na žst. Karlovy

Vary dolní nádraží návaznost.

3.2.1 Návrh nových železničních zastávek

Obrázek 4: Mapa navrhovaných železničních zastávek

3.2.1.1 Karlovy Vary-Tuhnice
Nová zastávka, nacházející se poblíž ulice Západní, obslouží pomocí spojů na trati č. 149

blízké stejnojmenné sídliště. Nástupiště zastávky bude dlouhé 65 m se standardní výškou 550

mm nad temenem kolejnice. Vybudované přístupové cesty zajistí napojení nástupiště na ulici

Západní a na přilehlou cyklostezkou. Přibližné náklady na výstavbu činí 15 milionů Kč.6

3.2.1.2 Karlovy Vary-Tržnice
Tato zastávka bude situována v obvodu žst. Karlovy Vary dolní nádraží. Přestupní uzel MHD

Tržnice leží přibližně 100 m od budoucí zastávky, čímž vznikne přestupní bod mezi

železniční a městskou hromadnou dopravou. To výrazně zlepší podmínky cestujícím, kteří

6 Odhad cen za stavbu zastávek vznikl na základě podobných investic v nedávné době
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pokračují dále do města. Zde počítáme se standardním nástupištěm o délce 90 m. Zastávku

budou obsluhovat veškeré spoje na trati č. 142 a vybrané spoje z tratí č. 140 a 141 zajíždějící

na žst. Karlovy Vary dolní nádraží. Odhadovaná cena za stavbu zastávky je asi 19 milionů

Kč.

3.2.1.3 Karlovy Vary-Bohatice
Zastávka v 5. největší městské části se bude nacházet již v obvodu žst. Karlovy Vary.

Obslužnost zastávky zajistí, stejně jako na zastávce Karlovy Vary-Tržnice, spoje na trati č.

142 a vybrané spoje z tratí č. 140 a 141, které zajíždějí na žst. Karlovy Vary dolní nádraží.

Nástupiště, rovněž o délce 90 m, bude vzdáleno asi 40 m od autobusové zastávky Bohatice,

která je v našem návrhu obsluhována linkou MHD č. 425 006. Cena výstavby zastávky je

odhadována na přibližně 19 milionů Kč.

3.1.2.4 Karlovy Vary-Čankovská
Poslední navrhovaná zastávka bude ležet na hlavní trati č. 140 v obvodu žst. Karlovy Vary.

Pomocí zastávky bude obslouženo stejnojmenné sídliště, které je vzdáleno přibližně 110 m.

Navržena jsou dvě vnější nástupiště o délce 150 m. Překonání trati mezi nástupišti bude

zajištěno úrovňovým křížením vybaveným světelným přejezdovým zabezpečovacím

zařízením se závorami, čímž zanikne nebezpečné místo, na kterém si místní obyvatelé často

zkracují cestu přes železniční trať. Zastávku budou obsluhovat osobní a spěšné vlaky na trati

č. 140 a veškeré spoje na trati č. 142. Odhad ceny za celou stavbu činí asi 40 milionů Kč.

3.2.2 Optimalizace jízdních řádů
V rámci integrace železniční dopravy do MHD navrhujeme také optimalizaci jízdních řádů

spojů na tratích č. 142 a č. 149 tak, aby byla vytvořena přestupní vazba na žst. Karlovy Vary

dolní nádraží. Při optimalizaci byly brány v potaz současné obraty vozidel a také přibližné

časové polohy jednotlivých spojů. Jízdní řády zahrnují již námi navrhované zastávky. Již

existující přestupní vazby na žst. Karlovy Vary jsou i nadále zachovány.

Obrázek 5: Náhled navrhovaných jízdních řádů
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Závěr
V této práci byl představen návrh na optimalizaci městské hromadné dopravy v Karlových

Varech. Hlavní úpravy se týkaly autobusových linek, změny navrhujeme ale také v železniční

dopravě.

Pomocí optimalizace bude možné snížit počet ujetých vozokilometrů, tedy docílit nižších

provozních nákladů. Zároveň dojde ale ke zlepšení dopravní obslužnosti, především ke

zkrácení intervalů v době špičky na důležitých linkách a k vytvoření přestupních vazeb mezi

jednotlivými linkami.

Uznáváním tarifu MHD ve vlacích zatraktivníme železniční dopravu pro využití v oblasti

města, optimalizace jízdních řádů usnadní a urychlí cestování mezi tratěmi č. 142 a č. 149.

Díky novým zastávkám bude zlepšena dopravní obslužnost v dotčených městských částech,

především pro cesty do a z Karlových Varů.
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