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MĚSTO  
A KRAJINA
Chomutov je město na úpatí. Z ploché 
Mostecké pánve se prudce zvedající Kruš-
né hory. Prostor je výrazně ovlivněn lid-
skou činností. Naše snaha směřuje k vy-
tvoření místa na rozhraní intenzivního 
města a volné krajiny.

KRAJINA VE MĚSTĚ

Podkrušnohorský park je uměle založená 
krajina, která navazuje na volnou krajinu 
úpatí Krušných hor a zároveň proniká do 
města. Park tvoří několik uzavřených are-
álů a navazují na něj sportovní a odpočin-
kové areály.

VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ
Jednotlivé areály jsou oddělené, jak od 
města, tak od sebe navzájem. Navrhujeme 
vytvořit veřejná prostranství, která jed-
notlivé areály a aktivity propojí. Vznikne 
tak synergie mezi místy a provozy.

KAMENCOVÉ NÁMĚSTÍ

Západní břeh Kamencového jezera sou-
sedí s tradičním zahradním městem. Je to 
vstup z historického centra města. V mís-
tě demolice hotelu vytváříme veřejné pro-
stranství, které postupně přechází v měst-
ské molo. Současné molo tvarově měníme 
a doplňujeme. 

Z nového náměstí je hlavní vstup do are-
álu jezera, letního kina a přístup k jižnímu 
vstupu do zooparku. Na jižní straně navr-
hujeme vstupní objekt se společnou po-
kladnou areálu jezera a letního kina, záze-
mím i uzamykatelnými kójemi pro kola pří-
stupnými přímo z náměstí. 

Na severní hraně náměstí navrhujeme 
nový objekt infocentra s kavárnou a multi-
funkčním sálem. Infocentrum díky své po-
loze funguje jak pro Kamencové jezero, tak 
pro zoopark. 

Historická pokladna je zachována v rámci 
veřejného prostoru jako historická stopa. 
Prostor ze západní strany uzavíráme no-
vou stavbou dvou obytných viladomů.

SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ

Navrhujeme rozšířit parkoviště před aqua-
parkem a vytvořit centrální veřejné pro-
stranství s přístupem do dalších okolních 
areálů, novým vjezdem do kempu a vstu-
pem k jezeru, který navazuje na nové již-
ní molo.

Příjezd do kempu je navržen prodlou-
žením stávající komunikace parkoviš-
tě. Vstupní prostranství k jezeru  novým 
vstupním objektem navazuje na vstupní 
prostranství aquaparku. Prostranství po-
kračuje velkorysou cestou k jezeru zakon-
čenou molem.

HRÁZ

Východní hranice areálu mezi Kamenco-
vým jezerem a rybníky má krajinný cha-
rakter. Parkovací plochy jsou zde využí-
vány nárazově. Jejich povrch ze zátěžové-
ho trávníku umožňuje jiné využití po zby-
tek roku.

Navrhujeme nový objekt vstupu, převlé-
kacích kabin, wc a občerstvení navazující 
na stávající pláž. Dále navrhujeme objekt 
zázemí pro molo a vleku pro vodní lyže na 
Otvickém rybníku. Oba objekty a plocha 
pro parkování jsou spojeny veřejným dláž-
děným prostranstvím, které je zakončeno 
molem na Otvickém rybníku a pláží u Ka-
mencového jezera.

areály a jejich propojení

Kamencové náměstí 
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Páteří celého areálu je okružní promená-
da, která spojuje hlavní vstupní prostran-
ství a jednotlivé areály. Severní část, tedy 
dokončení okruhu, bude součástí zpevně-
ní severního břehu jezera. 

Na městské molo navazují v západním 
rohu letní kino, se samostatným vstup 
z Kamencového náměstí, a rozšířená spor-
toviště. V severozápadním rohu navrhuje-
me úpravu objektu loděnice a propojení 
s areálem jezera. 

Na jižní straně areálu je umístěn kemp. Ten 
je rozdělen podle typu ubytování a vyba-
vení. Vjezd a přístup do kempu je ze Spor-
tovního náměstí. Navrhujeme rozšířit ob-
jekt Golf klubu o recepci kempu. Ve vý-
chodním rohu zachováváme areál lanové-
ho centra.

Součástí návrhu je místo pro nově budo-
vaný hotel. Je umístěn v místě stávající zá-
stavby v severovýchodní části areálu, kde 
není vzrostlá zeleň. Navrhujeme třípodlaž-
ní budovu, která zapadne do charakteru 
okolní vzrostlé zeleně a nebude tak rušit 
panorama pohledu na jezero. 

Hotel s restaurací, spa a výhledem na jeze-
ro a Krušné hory má potenciál přilákat kli-
enty během celého roku. Předpokládáme, 
že hotel bude soukromou investicí a ko-
nečnou podobu určí samostatný projekt. 

AREÁL JEZERA

letní  
kino

městské  
 molo

kemp  
stany a karavany 

hotel

lana

kemp chatky

sportoviště

areál jezera
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celkový severojižní řezopohled, Sportovní náměstí – severní břeh 1:800
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V první etapě realizujeme propojení areá-
lů a navazující veřejná prostranství. Inves-
tice v této etapě jsou omezeny na zásahy 
na Kamencovém náměstí, Sportovním ná-
městí a hrázi. 

U každého z těchto míst je rekonstruová-
na, doplněna, nebo vybudována plocha 
pro parkování automobilů. Dále jsou vy-
budovány vstupní objekty obsahující po-
kladnu, kóje pro kola, toalety, šatny. 

U Kamencového náměstí v této fázi zůstá-
vá stávající pláž s molem. Od Sportovního 
náměstí budujeme cestu k jezeru včetně 
nového mola.

Druhá etapa navazuje dobudováním no-
vého mola u Kamencového jezera, souvi-
sejících objektů infocentra a dalších ob-
jektů areálu.

Na Sportovním náměstí vznikne nová 
úprava parkoviště a napojení areálu No-
vého Chomutova. Jsou vybudovány nové 
chatky a zázemí kempu.

V této etapě také vznikne také hotel na 
hrázi a bude dokončená okružní cesta ko-
lem jezera včetně úpravy severního břehu. 

ETAPIZACE
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celkový západovýchodní řezopohled, Kamencové náměstí – Otvická hráz  1:800

Kamencové náměstí 

KAMENCOVÉ  
NÁMĚSTÍ

KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
Navrhujeme tři charaktery krajiny:  
městská prostranství, městský park 
a městský les.

MĚSTSKÁ PROSTRANSTVÍ

Stromy jsou organizovány do pravidel-
ných alejí a rastrů, jsou prostorotvorným 
prvkem veřejného prostoru. 

V maximální míře zachováváme stávající 
kvalitní dřeviny, jejich prostorovou stopu 
doplňujeme novými. V kontextu místa na-
vrhujeme jako hlavní dřevinu dub, který je 
na hrázích tradiční dřevinou. 

Stromy jsou ve zpevněných plochách osa-
zeny do kapacitních stromových mís. Ve-
řejná prostranství navazují na jezero umě-
lými písčitými plážemi a dřevěnými moly 
s roztroušenými solitérními stromy.

MĚSTSKÝ PARK

Krajinářské úpravy volnějších ploch mají 
charakter přirozené krajiny – louky s roz-

troušenými solitérními stromy nebo men-
šími porostními skupinami. Kompozice 
hmot umožňuje průhledy na vodní plochu. 
Břehy Kamencového jezera jsou osázeny 
volně rostoucí vegetací s přirozeným po-
břežním charakterem. 

Porosty jsou střídány travnatými plážemi 
a stávajícími dřevěnými moly. Podle inten-
zity využití lokality skupiny stromů dopl-
ňuje keřové nebo bylinné patro. Kvetoucí 
trvalkové lemy vychází z přirozeného cha-
rakteru krajiny a rozsvěcují vybrané inten-
zivní místa areálu. 

MĚSTKÝ LES

Stávající lesy jsou v podstatě s drobnými 
zásahy zachovány. V místech, kde před-
pokládáme zvýšený provoz nebo funkční 
využití (lem okolo cesty, okolí hotelu, prů-
hled) navrhujeme probírky, které omezí 
keřové patro tak, aby se podpořit průhled-
ný charakter porostu vzrostlých stromů 
s přirozeným trávo-bylinným podrostem. 

V místech, kde nepředpokládáme funkční 
využití porostu, jej ponecháváme v přiro-
zené tří-etážové struktuře s managemen-
tem údržby v režimu městský les. Pěstební 
zásahy jsou také vedeny s cílem podpořit 
přirozenou strukturu společenstva.
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HRÁZ SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ

KAMENCOVÉ JEZERO 
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CESTY 
A DOPRAVA
PĚŠÍ A CYKLISTÉ

Navrhujeme zpřístupnit jezero pestrou 
nabídkou typů dopravy. Vstup z jihu, ze 
Sportovního náměstí, umožňuje pěší do-
stupnost ze sídliště Zadní Vinohrady. Vý-
chodní vstup z hráze s novou lávkou přes 
železniční trať dovolí bezpečné pěší a cyk-
listické spojení se sídlišti Březenecká, Ka-
menná a Zahradní. 

Vstup z Kamencového náměstí umožňu-
je pěší dostupnost z centra města. Všech-
ny vstupy nabízejí uzamykatelné kóje pro 
kola přístupné z veřejného prostranství 
(Kamencové náměstí 21 míst, Sportovní 
náměstí 16, Hráz 30)

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Vstup z Kamencového náměstí navazuje 
na zastávku linek č. 303 a 314. Prostor za-
stávky navrhujeme rozšířit a materiálově 
propojit s navrhovaným náměstím.

Z vlakové zastávky Chomutov město je to 
k západnímu vstupu 5 minut chůze. Navr-
hovaný vstup od aquaparku navazuje na 
zastávku linky č. 303. K diskuzi je prodlou-
žení linky 303 na hráz u Otvické pláže.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Navrhované vstupy od aquaparku a hráze 
s kapacitními parkovišti zpřístupní jezero 
pro automobilovou dopravu z ulice Mos-
tecká. Nezatahují tak automobilovou do-
pravu do obytného území.

Kamencové náměstí

Navrhujeme upravit stávající plochu pro 
parkování v Přemyslově ulici. Změnou or-
ganizace navyšujeme kapacitu parkoviště 
na 135 stání. 

Stávající povrchy jsou ve špatném estetic-
kém i technickém stavu. Navrhujeme jízd-
ní pruhy s živičným povrchem, samotná 
parkovací stání s distanční dlažbou, kte-
rá umožňuje vsakování srážkových vod. 
Mezi parkovacími stáními navrhujeme re-
tenční pás s vegetační úpravou a výsad-
bou stromů.

Sportovní náměstí

Vzhledem k nově budovanému vstupu 
od aquaparku navrhujeme rozšířit stávají-
cí parkoviště o 58 parkovacích stání. Par-
koviště pomůže překlenout nárazovou po-
ptávku po parkování u jezera. Potřeba par-
kování pro návštěvníky jezera a aquapar-
ku se vzhledem k sezónnosti vylučuje.

Navrhujeme jízdní pruh s živičným povr-
chem a pro samotná parkovací stání di-
stanční dlažbu, která umožňuje vsakování 
srážkových vod. Mezi parkovacími stáními 
navrhujeme retenční pás s vegetační úpra-
vou a výsadbou stromů. V další etapě na-
vrhujeme obdobnou úpravu povrchů i pro 
stávající parkoviště.

Hráz

Navrhujeme vybudování parkoviště na 
rozsáhlé ploše bez vzrostlé zeleně, která 
je v současné době používaná pro živelné 
parkování. Parkoviště bude mít kapacitu 
248 parkovacích stání. 

Vzhledem k sezonnímu využití navrhujeme 
pouze asfaltovou příjezdovou komunikaci. 
Ostatní pojízdné i parkovací plochy jsou ze 
zátěžového štěrkového trávníku s odděle-
ním parkovacích stání pásem z kamenné 
kostky. Použitím přírodních materiálu par-
koviště mimo letní koupací sezónu splyne 
s okolní krajinou.

MATERIÁLY 
A KONSTRUKCE
VSTUPNÍ PROSTRANSTVÍ

Navrhovaná vstupní veřejná prostranství 
mají shodné materiálové řešení. Dlážděná 
část je veřejně přístupné prostranství. 

V areálu jezera na něj navazuje cesta k je-
zeru z mechanicky zpevněného kameni-
va (MZK) případně z dřevěné paluby. Ces-
ta je zakončena dřevěným molem na jeze-
ře z typizovaných plováků.

OBJEKTY

Navrhované objekty jsou montované za-
ložené na zemních vrutech. Konstrukce 
je z ocelového rámu v základním modu-
lu 6 × 3 metry. Odvozené moduly na drob-
né doplňkové objekty jsou ve zlomcích zá-
kladního modulu.

Obvodový plášť je sendvičový s tepelnou 
izolací. Exteriérový obklad bude z pane-
lů šířky 1 metr s výplní z vertikálních mod-
řínových prken. Tyto panely slouží i jako 
dveře a okenice.
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