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�eské dráhy p�edstavily návrh nové budovy 
ve stanici Karlovy Vary  

Vizualizaci nové výpravní budovy ve stanici Karlovy Vary  (tzv. horní 

nádraží) dnes p�edstavily na tiskové konferenci �eské dráhy. Autorem 

projektu je Ing. arch. Petr Franta. Nový dvoupodlažní objekt nahradí 

stávající výpravní budovu. P�edpokládaná cena stavby je 46,5 milion� 

korun. 

„Výstavba nové výpravní budovy je v sou�asném období ojedin�lou akcí. �eské dráhy objekty 

p�edevším opravují a musí tak akceptovat už dané podmínky a uspo�ádání. Návrh nové budovy 

horního nádraží v Karlových Varech spl�uje sou�asné požadavky na provoz a moderní odbavení 

cestujících,“ uvedl Milan Matzenauer, nám�stek generálního �editele �eských drah pro správu majetku.  

„Dvoupodlažní budova je zasazena do svažitého terénu se vzrostlou zelení, sm�rem k centru 

m�sta má organický tvar. Úst�ední ve�ejná �ást je prosklená dvorana s horním sv�tlem p�es ob� 

patra, kde úrove� p�ízemí navazuje na prostor p�ednádraží. V pat�e je hala s pokladnami 

�D centra a s p�ístupem na první nástupišt�,“ up�es�uje architekt Petr Franta. V nové výpravní 

budov� budou prostory pro odbavení cestujících, komer�ní prostory pro poskytnutí základních služeb 

a administrativní prostory �eských drah. Zachovává se a rekonstruuje �ást východního k�ídla budovy, 

kde je technologie Správy železni�ní dopravní cesty – zabezpe�ovací za�ízení pro zajišt�ní provozu 

dopravní cesty. 

Sou�ástí projektu je návrh rekultivace zelen�, kvalitní stávající stromy jsou zachovány a tvo�í 

sou�ást nového designu a tvá�e nádraží. 

Navazující projekty 

Horní nádraží je situováno na levém b�ehu �eky Oh�e ve vzdálenosti p�ibližn� 1 km od historického 

centra Karlových Var�, v jeho spádové oblasti je též sídlišt� R�žový vrch na severu a sídlišt� Bohatice 

na východ� území. Z toho vyplývají navazující p�edpokládané krajské a m�stské projekty i budoucí 

investice SŽDC, s.o.: 

• nové �ešení prostoru p�ednádraží zahrnující dopravu MHD i p�ší z centra, okolních sídliš� a �tvrti 

Rybá�e se záchytným parkovišt�m; 



 

• nové �ešení dnes již nevyhovující p�ší lávky propojující �ást m�sta s nádražím, p�ednádražím 

a centrem – autor Ing. Procházka z Pontika  

• nové �ešení kolejišt� a z�ízení nových nástupiš� plánuje státní organizace Správa železni�ní 

dopravní cesty. S tím souvisí i z�ízení  podchodu pro p�ístup na nové 2. nástupišt�. Projekt 

�eských drah p�edpokládá, že podchod bude umíst�n v ose nové výpravní budovy.  

Je snahou všechny tyto projekty koordinovat �asov�  na všech úrovních. 

Krátce k historii 

Rozvoj Karlových Var� ve 2. pol. 19. století si vyžádal napojení na železnici. Roku 1870 bylo m�sto 

napojeno na evropskou železni�ní sí�, která umož�ovala snadnou dopravu láze�ských host� 

do m�sta, do roku 1898 je pak vybudováno výstavné nádraží v prostoru sou�asného nádraží Karlovy 

Vary (tzv. horní nádraží). P�vodní budova, známá z populární filmové komedie „T�i vejce do skla“,  

byla zni�ena p�i bombardování spojenci 19. dubna 1945, stávající objekt nádraží byl vybudován jako 

provizorní. Výpravní budova z p�elomu 40. a 50. let je tak z hlediska památkové pé�e bez hodnoty. 

Železni�ní provoz 

Karlovy Vary obsluhují z hlediska železni�ní dopravy dv� nádraží – železni�ní stanice Karlovy Vary (tzv. 

horní nádraží) a Karlovy Vary dolní nádraží. Stanice Karlovy Vary (tzv. horní nádraží) leží na trati 140 

Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Chomutov. Významnou technologickou zm�nou bylo dokon�ení 

elektrifikace celého úseku trati 140 v roce 2006. Ro�n� tato železni�ní stanice obslouží cca 310 tis. 

cestujících. Stanice Karlovy Vary dolní nádraží leží zárove� na tratích 141 Karlovy Vary – Merklín 

a 142 Karlovy Vary – Nejdek – Johanngeorgenstadt. 
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Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

p�es 163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích 

a cenách získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní 

centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce 

nabízí výb�r levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí.. 


