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1. Úvod 
Dokumentace " Vyhledávací studie cyklostezky Ostrov" byla objednána na základě smlouvy o 
dílo v roce 2022 městem Ostrov. Předmětem prací je zpracování studií prověřující možnosti 
zřízení cyklotras a cyklostezek ve městě Ostrov a jeho okolí. Studie obsahuje variantní návrh 
trasy, kudy by mohla cyklostezka v dané lokalitě vést. Součástí studie je navržení technického 
a dopravního řešení, včetně navržení případného převedení stezky přes komunikace a 
navržení dalších potřebných stavebních úprav, které budou s danou variantou souviset. 
Studie vyhodnocuje všechna známá a potenciální rizika, která s příslušnou variantou souvisí a 
navrhuje možnosti jejich řešení a eliminace.  
 
Vyhledávací studie cyklotras obsahuje 4 části: 

• Část 1 - Vyhledávací studie propojení „Kfely - Rondo - Staré město – areál bývalých  
kasáren“  

• Část 2 - Vyhledávací studie propojení „Rondo střed – Rondo sever“  

• Část 3 - Vyhledávací studie propojení „Staré město - Ostrovské rybníky – Hájek“  

• Část 4 - Vyhledávací studie propojení „Ostrov - Květnová – Vykmanov“ 
 

2. Řešené území  
Řešené území představuje město Ostrov v Karlovarském kraji.  Město má necelých 16 tis. 
obyvatel a leží 11 km severně od Karlových Varů. Trasa do Karlových Varů vede přes obec 
Hájek řešenou v rámci trasy 4. 
 

 
Obrázek 1: Mapa hranic města Ostrov v Karlovarském kraji 
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Konkrétnější vedení tras se předpokládá ve směru pro trasu 1 do místní části Kfely, pro trasu 
2 je řešeno propojení Rondo střed - Rondo Sever, pro trasu 3 je řešeno propojení do 
navazující obce Hájek a trasa 4 je vedena z místní části Květnová do místní části Vykmanov. 
 

 
Obrázek 2: Řešené směry tras 

 
Řešené směry tras jsou řešeny v rámci města Ostrov. Dvě trasy jsou vedeny do místních částí 
a jedna do navazující obce Hájek. 
 

3. Cyklistické trasy podle funkce 
V rámci návrhu jsou řešeny cyklistické trasy a cyklistické stezky smíšené funkce. Stezky mají 
dostředný charakter do centra města a jsou na základní cyklistické síti města dle generelu 
dopravy. Předpokládá se využití dopravní i turistické. 

3.1. Dopravní funkce - Jízda na kole je přepravou k cíli 

Jedná se především o každodenní přepravu do zaměstnání, škol a občanskou vybaveností. 
Trasa je volena zejména s ohledem na co nejkratší spojení. Základním požadavkem je co 
nejkratší cestovní doba a přímé napojení cílů cesty. Každodenní využívání kola je méně 
závislé na počasí než u turistické funkce. Jednotlivé cesty lze ohraničit délkou 12 km, která 
představuje cca 1 hodinu. V případě využití elektrokola je možné uvažovat až s délkou 20 km. 
Tyto trasy nejsou zpravidla vyznačeny v terénu orientačním značením. Jedná se o koridory, 
kde je vhodné zajistit podmínky pro bezpečnou jízdu na kole. 

3.2. Rekreačně turistická funkce 

Doprava zejména za cíli mimo zastavěná území či turistickými cíli v zastavěném území 
(zámky, koupaliště, historická centra měst atp.). Při volbě trasy není kladen nejvyšší důraz na 
cestovní dobu, ale na bezpečnost a atraktivitu prostředí. Uživatelé jsou různorodou skupinou 
co do věku, cyklistické zkušenosti, a dosahované rychlosti jízdy. Turistická funkce je více 
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závislá na počasí. Turistické cyklotrasy bývají zpravidla vyznačeny v terénu orientačním 
dopravním značením a vyznačeny v mapách. 
 
Vhodným návrhem cyklistické trasy je možno spojit obě její funkce, tyto jsou ve výkrese 
znázorněny modročervenou barvou. V některých případech funkce sloučit nelze. V tom 
případě je navržena funkce dopravní na výkrese červeně či funkce turistická na výkrese 
modře. Regionální trasy dle funkcí jsou znázorněny na výkrese regionální cyklistické trasy 
podle funkce.    
 

4. Cykloturistické trasy dle významu 
Cyklistické trasy dle významu dělíme na dálkové, regionální a místní cykloturistické trasy. 
Tento dokument se zabývá dálkovými a regionálními trasami. Cyklotrasy místního významu 
nejsou detailně řešeny. 
Regionální trasy spojují významné cíle v regionu. Pro jejich správné fungování je důležitá 
návaznost na místní síť cyklistických tras. Regionální trasy plní obvykle funkci dopravní i 
rekreační. 
Seznam cykloturistických tras v okolí Ostrova je proveden dle Cykloportálu Karlovarského 
kraje. 
V Ostrově okolí je množství cykloturistických cílů jako zámek Ostrov, Doupovské hory, 
Jáchymov a další. 
Průmyslová zóna je situována v jižním kvadrantu města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhledávací studie cyklostezky Ostrov 
 

Strana 9 (celkem 56) 

5. Hodnocení dostupných podkladů 

5.1. Cykloportál Karlovarského kraje 

Dle cykloportálu karlovarského kraje dostupného na stránkách O S T R O V S K O (kr-karlovarsky.cz) 
jsou vedeny ve městě a jeho okolí následující trasy. 
 

Číslo Zařazení Název Délka 

6 Národní Cyklotrasa podél Ohře-KV kraj (113 km) - region OSTROVSKO 19 

23 Národní Magistrála Krušné hory (275 km) - úsek Rolava -Boží Dar - 
Měděnec 

30 

2002 Místní  Potůčky - Podlesí - Plešivec - Abertamy - Pernink 24 

2004 Místní Abertamy - Bludná - Háje - Mílov - Český Mlýn 14 

2005 Místní Boží Dar - Nad Neklidem - Suchá - Jáchymov - Ostrov 18 

2008 Místní Boží Dar - Zlatý Kopec - Český Mlýn 11 

2011 Místní Vojkovice - Ostrov - Vykmanov - Nad Suchou - Klínovec 23 

2012 Místní Vintířov - Chodov - Nová Role - Velký Rybník - Hroznětín 26 

2198 Místní Velichov - Ostrov - Mariánská - Abrtamská zatáčka - 
Ryžovna - Potůčky 

43 

3000 Místní Rozcestí pod Klínovcem - Loučná pod Klínovcem 4 

3001 Místní Vojkovice - Krásný Les - Horní hrad 9 

3002 Místní Stráž n.Ohří - Horní Hrad - Nástup - Vejprty 30 

3005 Místní Perštejn, Lužný - Srní - Kupa rozcestí 10 

Řešená trasa 1: Kfely - Ostrov leží na cykloturistické trase č. 2198. 
Řešená trasa 2: Rondo Střed - Rondo sever leží na cykloturistické trase č. 2005. 
Řešená trasa 3: Staré město - Ostrovské rybníky – Hájek neleží na žádné cykloturisttické 
trase. 
Řešená trasa 4: Květnová  - Vykmanov navazuje na cykloturistickou trase č. 2011. 
 

https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/ostrov/Stranky/Ostrovsko.aspx
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Obrázek 3: Cyklotrasa 2005 Boží Dar - Nad Neklidem - Suchá - Jáchymov – Ostrov 

 

 
Obrázek 4: Cyklotrasa 2011 Vojkovice - Ostrov - Vykmanov - Nad Suchou - Klínovec 
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Obrázek 5: Cyklotrasa 2198 Velichov - Ostrov - Mariánská - Abrtamská zatáčka - Ryžovna - Potůčky 

5.2.  Aktualizace Strategie rozvoje cyklistiky v Karlovarském kraji na období 2016 - 2022 

Koncepce zpracovaná v roce 2016 Ing. Martínkem řeší v rámci priority Cyklistická doprava 
jako nedílná součást dopravního systému cíle 1.1 Zvýšení bezpečnosti cyklistů 
prostřednictvím budování cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty. Koncepce 
nejmenuje konkrétní stavby k realizaci. 

5.3. Generel dopravy města Ostrov 

Koncepční dokument zpracovaný v roce 2022, který v řešeném území stanovuje základní 
komunikační síť cyklistické dopravy a navrhuje její úpravy stavbou nebo dopraním značením. 
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 Tabulka 1: Navržené úpravy na sledovaných trasách dle Generelu dopravy města Ostrov 2022 

Trasa vyhledávací 
studie 

Navržená úprava v území dle GD 2022 

Trasa 1 (Kfely) 2 - Kfely - Staré město, areál bývalých kasáren 

 26 - Cyklostezka Hroznětínská 

 23 - Cyklostezka Hroznětínská - Krušnohorská 

 25 - Cyklostezka Krušnohorská - Šlikova 

 24 - Cyklostezka Krušnohorská 

 39 - Cyklostezka Jáchymovská - Dukelských hrdinů 

 13 - Jáchymovský potok - Velké Rondo 

 14 - Smetanova - Jáchymovská potok 

 15 - Cyklostezka Lidl - Jáchymovský potok 

 17 - Cyklostezka II/221 

Trasa 2 (Rondo) 16 - Cyklostezka Jáchymovská 

 19 - Kollárova - Družební 

Trasa 3  (Hájek) 1 - Staré město - Ostrovské rybníky – Hájek 

Trasa 4  (Vykmanov) 3 - Vykmanov - Květná podél I/13 

 4 - Květná - Velké Rondo podél I/13 

 5 - Vykmanov ČOV -Velké rondo, podél potoka po soukromých 
pozemcích 
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Obrázek 6: Základní síť cyklistické dopravy návrh úprav dle Generelu dopravy města Ostrov pro trasy 1 (Kfely, 2 
Rondo, 3  Hájek) 
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Obrázek 7: Základní síť cyklistické dopravy návrh úprav dle Generelu dopravy města Ostrov pro trasu 4 
(Vykmanov) 

5.1. Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

Zásady územního rozvoje nabyly svou aktualizací č. 1 právní moci dne 13. 7. 2018.  
V předmětném území je plánována veřejně prospěšná stavba D04  I/13 Květnová – Damice – 
hranice kraje (Smilov), kde je stanovena šířka koridoru 300 m. V předmětném koridoru se 
nachází trasa 4 Květnová - Vykmanov, která je v souběhu s plánovanou silnicí I/13. 
Dále je v území je plánována veřejně prospěšná stavba D105 Optimalizace trati č. 140 v 
úseku Karlovy Vary – Ostrov se stanovenou šířkou koridoru 120 m. V předmětném koridoru 
se nachází trasa 3 Ostrov - Hájek, která koridor kříží kolmo. 
V rámci ZÚR je řešena také nemotorová doprava vymezením plánovaných cyklostezek D301 - 
D304. Žádná ze stezek není v lokalitě Ostrova. 
Podél Boreckého potoka je v ZÚR vymezen regionální biokoridor RK20019. 
Podél toku Bystřice je v ZÚR vymezen regionální biokoridor RK1007. 
V okolí Otova rybníka a Černého rybníka je vymezeno regionální biocentrum RC 1160 
Ostrovské rybníky. 
ZÚR jmenují mezi společnými úkoly pro územní plánování také při upřesňování vymezení 
biocenter a biokoridorů preferovat řešení, která budou minimalizovat střety s liniovými 
stavbami dopravní a technické infrastruktury a stavbami a zařízeními, které zlepší podmínky 
využití území pro účely rekreace (bez funkce bydlení a pobytové rekreace).   
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Obrázek 8: VPS dle ZÚR Karlovarského kraje 

 

6. Územní plán města Ostrov 
Úprava územního plánu města Ostrov byla přijata v roce 2002. Změna č. 1 Územního plánu 
města Ostrov nabyla účinnosti dne 11.03.2016. V roce 2020 byla projednávána změna č. 2. 
Na území řešeném aktualizací územního plánu, leží evropsky významné lokality (EVL) 
CZ0413190 Ostrovské rybníky a CZ0413174 Borecké rybníky a dále ptačí oblast (PO) CZ 
0411002 Doupovské hory. 
Návrh trasy 3 na Hájek zasahuje do regionálního biocentra Ostrovské rybníky. 
Návrh trasy 4 Květnová - Vykmanov zasahuje do regionálního biokoridoru Boreckého potoka. 
Varianta trasy 4, podél silnice I/13 směr Květnová, zasahuje do prostoru plánované přeložky 
silnice I/13. 
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Obrázek 9: ÚP - vymezení hranice regionálního biocentra Ostrovské rybníky 

 

 
Obrázek 10: ÚP - vymezení regionálního biokoridoru podél Boreckého potoka a koridoru přeložky silnice I/13 
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7. Analýza nehodovosti cyklistů 
Analýza nehodovosti cyklistů porovnává nehody za pětileté časové období. Ukazuje stagnaci 
počtu dopravních nehod  i zranění. Vzhledem k faktu, že těžké zranění bylo způsobeno 
cyklistům ojediněle a to v roce 2019 ve dvou případech a smrtelné zranění se rovná 0 je 
cílem návrhů udržet počet těžkých zranění a smrtelných zranění na 0 jako v r. 2021 a počet 
nehod celkem snížit. Vzhledem k příčinám, kdy nejvíce nehod se stalo nevěnováním se řízení 
je počet nehod možno snížit měkkými opatřeními než stavební úpravou.  
 

 
Graf 1: Analýza počtu nehod s cyklisty za pětileté období 

 
Počet nehod s cyklisty v jednotlivých obcích a městech řešeného území je shrnut v 
následující tabulce. 
 
Tabulka 2: Počet nehod cyklistů v letech 2017 - 2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Nehody celkem 5 6 5 1 5 

Lehké zranění 4 6 3 1 4 

Těžké zranění 0 0 2 0 0 

Smrtelné zranění 0 0 0 0 0 

 
Příčiny dopravních nehod dle četnosti jsou řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 10x, 
nezvládnutí řízení vozidla 5x, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 
3x, proti příkazu dopravní značky upravující přednost 2x, jízda po nesprávné straně vozovky, 
vjetí do protisměru 2x, nezaviněná řidičem 2x a při vjíždění na silnici 1x. 
 
V řešeném území došlo k nehodě na ulici Hroznětínská na chodníku, kdy se cyklista 
nevěnoval řízení a upadl. Další nehoda se stala na ulici Klášterní, kdy došlo k havárii vlivem 
nepřizpůsobení rychlosti cyklisty za deště. Třetí nehoda se stala na lávce přes Bystřici 
v Kfelech, kde cyklista nepřizpůsobil rychlost a narazil do zábradlí pod vlivem alkoholu do 0,5 
‰. 
Z analýzy nehodovosti nevyplývá žádné konkrétní místo na řešených úsecích, které by bylo 
nutné řešit z hlediska zvýšené nehodovosti cyklistů. 
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Obrázek 11: Místa dopravních nehod s cyklisty v letech 2017-2021 včetně 

 
Dle stanoviska POLICIE ČR – Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje – Dopravní 
inspektorát, byl udělen souhlas s „Vyhledávací studií cyklostezky Ostrov“, při respektování: 

1. Doložení návaznosti tras na stávající trasy, v dalším stupni projektové dokumentace. 
- Návaznosti na stávající trasy jsou patrné z výkresové dokumentace 

2. Vybrané trasy k realizaci musí splňovat ČSN 7366110 a TP 179. 
- V dalším stupni projektové dokumentace bude řešen detailněji soulad s ČSN  a TP 

3. Při vedení těchto tras v jednosměrné komunikaci v protisměru musí být dodrženy 
minimální šířky komunikace. 
- Při návrhu obousměrného vedení cyklotrasy v jednosměrné komunikaci je splněna 

podmínka minimální šířky komunikace. 
 

8. Návaznost na VHD 
Přes město Ostrov je řešena červená linka, která jede v létě v sobotu ze zastávky Ostrov 
jídelna. Ta je dostupná z trasy „Kfely - Rondo - Staré město – areál bývalých kasáren“ resp. 
z varianty propojení na Velké rondo. 
Další možností vazby na veřejnou dopravu je přeprava kol vlakem, tyto jsou dostupné na 
stanici Ostrov nad Ohří po základní cyklistické síti dle Generelu dopravy města Ostrov 
navazující na řešené trasy. 
Dle smluvních přepravních podmínek vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s., je 
přeprava jízdních kol dovolena i na běžných linkách autobusové dopravy se souhlasem řidiče 
dle kapacity vozidla. 
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Obrázek 12: Cyklobusy v okolí Ostrova, zdroj Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. 

9. Část 1 - Vyhledávací studie propojení „Kfely - Rondo - Staré město 
– areál bývalých kasáren“  

9.1. Zadání a cíl řešení trasy 

Záměrem zadavatele je vyřešit funkční propojení pro cyklisty mezi městem Ostrov a místní 
částí Kfely, za předpokladu návaznosti na stávající cyklostezky v Ostrově a vybudovanou 
cyklostezku Kfely -  Bystřice.   
Řešení zkoumá variantní návrh trasy, kudy by mohla cyklostezka v dané lokalitě vést. 
Součástí studie je navržení technického a dopravního řešení, včetně navržení případného 
převedení stezky přes komunikace a navržení dalších potřebných stavebních úprav, které s 
danou variantou souvisejí.  
Cyklostezka by měla propojit centrum města Ostrova s rozvojovým územím městské části 
Kfely pro pěší dopravu a pro cyklisty. Tím zlepší dostupnost tohoto území, které je nyní 
řešeno pouze jižní trasou přes Hroznětínskou ulici.  
Začátek propojení je dán umístěním rozvojové lokality pro bydlení ve Kfelích.  Začátky jsou 
pak možné ve dvou variantách – jižní a východní.  
Konec stavby je ve třech variantách, z toho dvě jsou zakončení stávajících cyklotras, a to jižní 
na křižovatce Hroznětínská – Husova – Jáchymovská a střední na ulici Jáchymovská v 
prostoru u hypermarketu Penny Market. Třetí – severní trasa je nová a je zakončena na 
křižovatce Jáchymovská – Hlavní třída.  
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 Řešení je koncipováno dle zadání tak, aby:  

• provedení nebylo ekonomicky náročné  

• propojení bude sloužit i jako přístup pro pěší a cyklisty k sousední rozvojové ploše a 
také k oblastem ležícím severně od zájmového území (vstup do lesa, k rybníkům atd.)  

• mimoúrovňové varianty zajistí plynulost a bezpečnost silniční dopravy  
• úrovňové varianty včetně navržené okružní křižovatky a předpokládané úpravy 

dopravního značení sníží průjezdní rychlost a zvýší tím bezpečnost silniční dopravy  
Cílem je pomocí jednoduchých stavebních zásahů otevřít a zpřístupnit veřejný prostor v 
místě bývalých kasáren, proto by navrhovaná trasa mohla vést ze Starého náměstí 
Klášterním areálem okolo Ekocentra a dále přes areál bývalých kasáren a skatepark, kde se 
napojí na stávající cyklostezku č. 2198.  
Propojení obou zájmových bodů má být navrženo minimálně ve dvou směrových variantách.  
Dále je nutno stezku napojit na Ostrovské Rondo a tím docílit celkového propojení se 
stávajícími  cyklostezkami. 
 

 
Obrázek 13: Prvotní návrh vedení trasy 1 Kfely - Velké Rondo, koncept před projednáním 

 
Trasa Kfely – Velké Rondo je pro přehlednost popisována od Kfel, kde je začátek trasy. 
Směrem k Velkému Rondu se trasa rozděluje na jednotlivé varianty.  
Původní záměr vedení byl od lokality nové zástavy rodinných domů v Kfelech jižně po 
cyklotrase 2198 a severně směrem na Lidl a Hlavní třídu podél silnice II/221. 
Trasa podél silnice II/221 je kratší, ale z hlediska projektové přípravy komplikovanější. Proto 
byla po projednání s objednatelem dne 16.6. 2022 z návrhů vypuštěna.  
Jižní trasa byla plánována do centra města na Staré náměstí  a dále variantně ulicemi 
Nádražní, Jiráskova a Krušnohorská k Velkému Rondu. Další varianta byla po ulici 
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Hroznětínská, Bezručova a Lidická k Vekému Rondu. Další varianta po ulicích Smetanova a 
Sukova, kde se dále větvila na varianty přes Jáchymovskou a Družební na Velké Rondo nebo 
přes zarádky podél Jáchymovského potoka a nebo po mostě silnice ke křižovatce 
Jáchymovská x Hlavní třída.  Projednáním na podnět objednatele dne 16.6. byly vypuštěny 
varianty vedení trasy: 

• zrušení trasy č. 17 - k zahrádkám přes most     

• zrušení trasy podél sjezdu na Kfely – východ a podél silnice II/221   
• zrušení trasy č. 23 a 25 – podél ul. Jáchymovská v úseku Hroznětínská - Nádražní   
• zrušení trasy  č. 24 – podél ulice Krušnohorská (stávající chodník, nelze umístit přejezd přes 

ul. Jáchymovskou) 
 

 
Obrázek 14: Vedení trasy 1 Kfely - Velké Rondo po projednání v červnu 

 
Trasa po projednání začíná v Kfelech a pokračuje jižní stopou po cyklotrase 2198 a dále se 
větví k Velkému Rondu v bodech: 

1. při ulici Nádražní, 
2. vstřícně ulice Jiráskova,   
3. při ulici Lidická, 
4. u zastávky Ostrov Jídelna , 
5. v křižovatce Hlavní třída x Jáchymovská,  
6. u garáží na Jáchymovské. 
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9.2. Popis navrhované trasy 

 

 
Obrázek 15: Vedení a návrhy na trase 1 Kfely - Rondo - Staré město – areál bývalých kasáren 

 
Trasa Kfely – Velké Rondo začíná ve Kfelech smíšeným provozem v rámci stávající obytné 
zóny. Podmínky pro cyklisty jsou zde vyhovující.  
Dále pokračuje po stávající trase č. 2198 po níž překračuje po stávající lávce šíře 2,0 m a dále 
obytnou zónou až k ulici Hroznětínská. Podmínky pro cyklisty jsou zde vyhovující.   
Ulici Hroznětínskou trasa překonává v místě v místě sjezdu z obytné zóny a vstřícně 
pokračuje po společné cyklistické stezce podél ulice Hroznětínská, kde se trasa dělí. 
 
Část trasy pokračuje ve vozovce stávající obslužnou komunikací ke skateparku v hlavním 
dopravním prostoru s vozidly.  
Od skate parku je navrženo v rámci opatření D1/4 zpřístupnění průjezdu tzv. starými 
kasárnami po stávající účelové neveřejné komunikaci od skateparku po mini zoo. Délka 
úseku je 240 m. Dále po stávající veřejné účelové komunikaci kolem minizoo a po místních 
komunikacích obytné zóny v hlavním dopravním prostoru s vozidly ulicemi Klášterní a Školní 
přes Malé náměstí do ulice Žižkova a Šiklova ven z obytné zóny.  
Dále trasa pokračuje přes parkoviště Zámek do slepé části ulice Nádražní v hlavním 
dopravním prostoru s vozidly na její konec, kde chybí propojení na Velké Rondo. Změnou 
dopravního režimu v rámci akce 1/D7 změnou dopravní značky C7a/b Stezka pro chodce za 
značku C9a/b stezka pro pěší a cyklisty společná a stavbou 1/7 prodloužením chodníku v ose 
přes stávající trávník až na Velké Rondo. 
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Obrázek 16: Stávající stav v místě navržených úprav 1/D7 změna dopravního značení a 1/7 dostavba společné 
stezky pro pěší a cyklisty 

   
Část trasy pokračuje podél ulice Hroznětínská stávající společnou stezkou pro pěší a cyklisty 
v místě vyústění ulice Suklova.    
Je navrženo pokračování stezky po shodné straně podél místní komunikace Hroznětínská 
stavbou 1/1 až po ulici Smetanova, kde končí. Jedná se o stezku pro pěší a cyklisty šíře 3,5 m 
vč. bezpečnostního odstupu v přidruženém prostoru komunikace. Návaznost do ulice 
Suklova a Smetnova bude zajištěna sjezdy.  
 

 
Obrázek 17: Návrh stezky pro cyklisty společné a její značení dle TP197 

  
Dále část trasy pokračuje ulicí Hroznětínskou v hlavním dopravním prostoru přes stávající 
mostek přes jáchymovská potok a dále k ulici Bezručkova.  Po ulici Hrozdětínské od 
Jáchymovského potoka po Klášterní jsou navrženy cyklopiktorgramy úpravy dopravnho 
značení 1/D2, jelikož stísněné podmínky v části ulice nedovolují provedení cyklistických 
pruhů v místě stávajících garáží ni jiného řešení bez jejich výkupu a asanace.  
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Obrázek 18: Piktorgramový koridor navržený v ulici Hroznětínská úsek Smetanova - Klášterní 

 
Z ulice Hroznětínské dále část trasy pokračuje ulicí Smetanova návrhem vedení v hlavním 
dopravním prostoru. Ulice Smetanova je v současné době jednosměrná. V rámci návrhu 
úpravy svislého dopravního značení 1/D1 se navrhuje úprava svislého značení pro povolení 
jízdy cyklistů v obou směrech. Ulice Smetanova je obslužnou komunikací s nízkým provozem.  
 

 
Obrázek 19: Návrh úpravy svislého značení na ulici Smetanova. 

 
Z ulice Hroznětínské dále část trasy pokračuje ulicí Bezručova návrhem vedení cyklistů 
v hlavním dopravním prostoru úpravou dopravního značení 1/D3. Ke značce IP4 b 
Jednosměrný provoz a B2 bude doplněna značkou E12a/b Jízda cyklistů v protisměru 
obdobně jako v ulici Smetanova. Dále trasa pokračuje vstřícně křižovatkou přes 
Jáchymovskou do ulice Lidická po Velké Rondo v hlavním dopravím prostoru obytné zóny bez 
návrhu dalších úprav. 
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Obrázek 20: Návrh úpravy vjezdu do ulice Bezručova z ulice Jáchymovská dle TP179 

 
 

 
Obrázek 21: Stávající vjezd z ulice Jáchymovská do ulice Lidická. 

 
Z ulice Hroznětínské trasa pokračuje ulicí Klášterní v hlavním dopravním prostoru obytné 
zóny odkud návrhem pokračuje po stávajícím chodníku podél parkoviště. Návrh 1/D5 úpravy 
organizace dopravy na chodníku šíře 2,5 m počítá s osazením značkami C7a Stezka pro 
chodce s dodatkovou tabulku se symbolem jízdního kola a textem „VJEZD POVOLEN“ (E 13) 
dle TP 179. Nároží s ulicí Školní bude upraveno tak, aby byl zajištěn rozhled. 
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Trasa ze Starého náměstní bude vedena po ulici Jiráskova, kde je navržen obousměrný 
provoz cyklistů v rámci úpravy 1/D6 shodně s ulicí  Dlouhá.  
Trasa dále pokračuje vstřícně ulice Jiráskova novým sjezdem a společnou stezkou pro pěší a 
cyklisty mezi bytovými domy přímo až po Velké Rondo návrhem 1/6. 
 
Trasa od ulice Smetanova se rozděluje a pokračuje ve směru Velké Rondo po stávající stezce 
pro pěší a cyklisty k ulici Jáchymovská stávající lávkou přes Jáchymovský potok a obytnou 
ulicí ke směrné komunikaci ulice Jáchymovská, kde pokračuje návrhem 1/3 rozšíření 
stávajícího chodníku na stezku pro chodce a cyklisty v přidruženém prostoru po sjezd naproti 
ulici Družební, kde Jáchymovskou překonává a dále slepou částí komunikace Družební a 
rozšířením chodníku  pokračuje v rámci návrhu společné stezky pro chodce a cyklisty 1/4 za 
Pizzou Sidono na Velké Rondo.  
 
Další část trasy od ulice Smetanova pokračuje podél pravého břehu  Jáchymovského potoka 
stavbou 1/2 společné stezky pro pěší a cyklisty po účelovou komunikaci k zahrádkám  po 
které v hlavním dopravním prostoru pokračuje pod mostem silnice a dále vpravo návrhem 
1/5 lávky společné stezky pro pěší a cyklisty přes Jáchymovský potok a společné stezky pro 
pěší a cyklisty do křižovatky Jáchymovská x Hlavní, kde překonává ulici Jáchymovskou 
návrhem sdruženého přejezdu pro chodce a cyklisty řízeného SSZ v rámci stávající křižovatky 
SSZ na Velké Rondo. 
 

 
Obrázek 22: Návrh vyznačení sdruženého přechodu pro chodce a cyklisty řízeného SSZ přes Jáchymovskou v 
křižovatce Jáchymovská Hlavní třída navazujícího na společné stezky pro chodce a cyklisty 

 
Poslední část trasy navazuje na účelovou komunikaci zahrádek  a dále pokračuje návrhem 
1/8 lávky společné stezky pro pěší a cyklisty přes Jáchymovský potok a po stávající účelové 
komunikaci garáží k Jáchymovské, kde ji překračuje a návrhem krátké stezky pro chodce a 
cyklisty tvořící sjezd vstřícně komunikace garáží se napojuje na Velké Rondo. 
 
 

9.3. Popis úseků s navrhovanou stavební úpravou 

1/1 Stavba úseku navazuje na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél ulice Hroznětínská až 
po ulici Smetanova, kde končí. Jedná se o stezku pro pěší a cyklisty šíře 3,5 m vč. 
bezpečnostního odstupu v přidruženém prostoru komunikace. Povrch se navrhuje živičný. 
Úsek bude označen značkou C9a Stezka pro chodce a cyklisty. Ukončen bude sjezdem do 
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vozovky vstřícně k ulici Smetanova. Sjezd do ulice Suklova bude proveden v místě stávajícího 
sjezdu sníženou obrubou. Úsek má délku 90 m. Na začátku stezka překoná odvodnění silnice 
I/13 navrhovaným propustkem. Odvodnění bude provedeno do přilehlého recipientu. 
 
1/2 je propoj od ulice Smetanova po pravém břehu Jáchymovského potoka. Ve stavu se 
jedná o frekventovanou pěšinu užívanou cyklisty. Šířka navrhované komunikace je 3,0 m. 
Povrch se předpokládá mlatový. Délka úseku je 51 m. Úsek bude označen značkou C9a 
Stezka pro chodce a cyklisty. Úsek navazuje na společnou stezku pro chodce a cyklisty a 
účelovou komunikaci na druhé straně. Odvodnění bude provedeno do přilehlého recipientu. 
 
1/3 je rozšíření stávajícího chodníku podél ulice Jáchymovské šíře 2,0 m na 3,0 m a zřízení 
stezky pro chodce a cyklisty. Propoj navazuje na obslužnou komunikaci obytné zóny na obou 
stranách a zajišťuje propojení na Velké Rondo mimo vozovku sběrné komunikace ulice 
Jáchymovské. Délka stavby je 80 m. Úsek bude označen značkou C9a Stezka pro chodce a 
cyklisty. Odvodnění bude provedeno do přilehlého prostoru zeleně. 
 
1/4 je rozšíření stávajícího chodníku na 3,0 m a zřízení stezky pro chodce a cyklisty. Propoj 
navazuje na zpevněnou plochu obytné zóny k Penny a na druhé straně na stezku Velké 
Rondo.  Délka stavby je 15 m. Úsek bude označen značkou C9a Stezka pro chodce a cyklisty 
ze strany komunikace. Odvodnění bude provedeno dle stávajícího stavu. 
 
1/5 je novým propojem - prodloužením stezky v ose Hlavní třídy za Jáchymovskou směrem 
k Lidlu přes Jáchymovský potok. Předpokládá se stezka pro pěší a cyklisty šíře 3,0 m se 
živičným povrchem. Na jedné straně naváže na přejezd pro cyklisty přes Jáchymovskou na 
Velké Rondo a na druhé straně připojuje účelovou komunikaci k zahrádkám a její odbočku 
k Lidlu mimo silnici II/221, kde je hustý provoz vozidel. Délka stezky je 54 m a lávky 10 m. 
Úsek bude označen značkou C9a Stezka pro chodce a cyklisty. Odvodnění bude provedeno 
do přilehlého prostoru zeleně a recipientu. 
 
1/6 je prodloužením ulice Jiráskova až na Velké Rondo pro pěší a cyklisty. Přes ulici 
Jáchymovskou bude proveden sjezd vstřícně k ulici Jiráskova. Předpokládá se stezka pro pěší 
a cyklisty šíře 3,0 m se živičným povrchem. Délka stezky je 81 m. Úsek bude označen značkou 
C9a Stezka pro chodce a cyklisty. Odvodnění bude provedeno do přilehlého prostoru zeleně. 
 
1/7 je prodloužením ulice Nádražní až na Velké Rondo pro pěší a cyklisty. Předpokládá se 
stezka pro pěší a cyklisty šíře 3,0 m s dlážděným povrchem. Délka stezky je 19 m. Úsek bude 
navazovat na stezky označené značkou C9a Stezka pro chodce a cyklisty. Odvodnění bude 
provedeno do přilehlého prostoru zeleně. 
 
1/8 je lávka šíře 3,5 m a délky 12 m propojující účelové komunikace u garáží a u zahrádek. 
Lávka bude sloužit pouze pro pěší a cyklisty.   
 
1/9 je rozšíření chodníku šíře 1,5 m na 3,0 m pro zajištění sjezdu pro cyklisty z Velkého 
Ronda vstřícně k účelové komunikaci garáží přes ulici Jáchymovskou. Rozšíření stávajícího 
chodníku bude provedeno na úkor jednoho parkovacího místa. Délka úseku je 9 m. 
Odvodnění bude provedeno dle stávajícího stavu. 
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1/P1 je přejezd pro pěší a cyklisty označen 1/P1. Bude součástí SSZ křižovatky Jáchymovská x 
Hlavní třída. Délka přechodu a přejezdu pro cyklisty bude 12 m. Pro cyklisty bude SSZ 
doplněna tříbarevnými svítidly, pro pěší dvoubarevnou soustavou.  
 

9.4. Vazba na územní plánování 

1/1 - stavba úseku na Hroznětínské ulici navazující na stávající stezku pro pěší a cyklisty 
podél ulice Hroznětínská až po ulici Smetanova: 

- není popsána v územním plánu – seznam veřejně prospěšných staveb,  
- ul. Hroznětínská je v ÚP značena jako místní komunikace,  
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES. 

 
1/2 – stavba spojení, stávající vyhovující stezky, od ulice Smetanova ke stávající cyklotrase po 
pravém břehu Jáchymovského potoka: 

- není popsána v územním plánu – seznam veřejně prospěšných staveb,  
- tato stavba vede v ploše zahrádkových osad až k místní komunikaci ul. Smetanova,  
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES, 
- částečně se dotýká záplavového území Q100 Jáchymovského potoka. 

 
1/3 - rozšíření stávajícího chodníku podél ulice Jáchymovské šíře 2,0 m na 3,0 m a zřízení 
stezky pro chodce a cyklisty: 

- není popsáno v územním plánu – seznam veřejně prospěšných staveb, 
- ul. Jáchymovská je v ÚP značena jako místní komunikace, 
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES. 

 
1/4 - rozšíření stávajícího chodníku na 3,0 m a zřízení stezky pro chodce a cyklisty, mezi 
zpevněnou plochu obytné zóny k Penny a Velkým Rondem: 

- není popsáno v územním plánu – seznam veřejně prospěšných staveb, 
- nová část stezky bude provedena v ploše občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury a v ploše dopravní infrastruktury, 
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES. 

 
1/5 - propoj prodloužením stezky v ose Hlavní třídy za Jáchymovskou směrem k Lidlu přes 
Jáchymovský potok, navazující na účelovou komunikaci k zahrádkám a její odbočku k Lidlu: 

- stavba není popsána v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb,  
- prochází plochou smíšená obytná, dále přes vodní tok, mimo zastavěné území do 

plochy zahrádkové osady, 
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES, 
- trasa v souběhu s komunikací k LIDLu prochází částečně záplavovým územím Q100 

Jáchymovského potoka. 
 
1/6 – prodloužení z ul. Jiráskova až na Velké Rondo:  

- stavba není popsána v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb,  
- prochází ze smíšené komunikace veřejným prostranstvím, křižuje stávající cyklotrasu 

a následně přes plochu bydlení v bytových domech až na plochu dopravní 
infrastruktury (Velké Rondo), 

- tato výstavba nezasahuje do ÚSES. 
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1/7 - je prodloužením ulice Nádražní až na Velké Rondo:  
- stavba navazuje v územním plánu, seznam veřejně prospěšných staveb, na plochu 

WD43 veřejné parkoviště, úpravu křížení ulic s pěší a dopravní komunikací, 
- prochází z plochu dopravní infrastruktury na plochu změn – smíšené obytné, 
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES. 

 
1/8 - lávka šíře 3,5 m a délky 12 m propojující účelové komunikace u garáží a u zahrádek: 

- stavba není popsána v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb, 
- prochází plochou dopravní infrastruktury, dále přes vodní tok, mimo zastavěné území 

do plochy zahrádkové osady, 
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES, 
- lávka se nachází v záplavovém území Q100 Jáchymovského potoka. 

 
1/9 - rozšíření chodníku pro zajištění sjezdu pro cyklisty z Velkého Ronda:  

- stavba není popsána v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb, 
- prochází plochou dopravní infrastruktury (kolmo ke stávající cyklotrase), přes místní 

komunikaci Jáchymovské ulice, do plochy dopravní infrastruktury (garáže), 
- tato výstavba nezasahuje do ÚSES. 
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Obrázek 23: ÚP Ostrov – střet staveb tras 1 a 2, vůči polohám ÚSES 
 
 

9.5. Majetkové vztahy a dotčené pozemky se stavební úpravou 

Níže jsou uvedeny majetkové vztahy jednotlivých tras s uvedením vlastnických vztahů ke 
jednotlivým parcelám týkajících se předpokládaných stavebních úprav, vč. vyjádření 
vlastníků.  
 

9.5.1. Trasa 1/1 

Tabulka 3: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/1 

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2532/1 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/1
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č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

977/3 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

977/2 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/2

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2550/2 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2678/1 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/4

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2898/4 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

940/1 Ostrov nad Ohří 1 zahrada Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

940/8 Ostrov nad Ohří 1344 vodní plocha ČR - Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

940/9 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/5

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2559/2 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2559/3 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

972/6 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/3

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2678/1 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

222/5 Ostrov nad Ohří 1 zahrada Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

222/23 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/6

9.5.2. Trasa 1/2 

Tabulka 4: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/2 

 

9.5.3. Trasa 1/3 

Tabulka 5: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/3 

Rozšíření chodníku ze 2 na 3m šířky bude provedeno v rámci městských pozemků. 
 

9.5.4. Trasa 1/4 

Tabulka 6: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/4 

 
Rozšíření chodníku ze 2 na 3m šířky bude provedeno v rámci městských pozemků. 
 

9.5.5. Trasa 1/5 

Tabulka 7: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/5 

 
Dle vyjádření Povodí Ohře při křížení před novou silnicí k Lidlu (souřadnice: -843586, -
003050) přes Jáchymovský potok - pokud bude realizována nová lávka, pak by měla být na 
terénu (přetékaná), co nejsubtilnější s průtočným zábradlím; nesmí být navyšován terén. 
 

9.5.6. Trasa 1/6 

Tabulka 8: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/6 
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č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2678/17 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2753/2 Ostrov nad Ohří 1 ostatnín plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2740/12 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/7

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

979/1 Ostrov nad Ohří 1 zahrada Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2669/1 Ostrov nad Ohří 1344 vodní plocha ČR - Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

985/22 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/8

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2559/1 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2678/3 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

224/332 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely (nová výstavba)_1/9

 

9.5.7. Trasa 1/7 

Tabulka 9: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/7 

 
 

9.5.8. Trasa 1/8 

Tabulka 10: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/8 

 
Dle vyjádření Povodí Ohře při křížení u garáží po stávající lávce (souřadnice: -843539, -
1002870) - pokud má dojít k rozšíření stávající lávky, pak by měla být na terénu (přetékaná), 
co nejsubtilnější s průtočným zábradlím; nesmí být navyšován terén. 
 
 

9.5.9. Trasa 1/9 

Tabulka 11: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 1/9 
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Stavba Síť Kolize Délka

Souběh podél stezky 80 m

Kolize se stezkou 16,2

Knalizace Křížení 3x3.5 m

Vodovod Křížení * 2x3.5 m

1/2 - - -

varianta 

podél 

zahrádek

Vodovod Křížení 5 m

Knalizace V ose stavby 84 m

CETIN V ose stavby 224 m

Vodovod Souběh podél stezky 20 m

Vodovod Křížení 3 m

Teplovod Křížení 3 m

CETIN Křížení 3m

CETIN Křížení 3 m

CETIN Křížení 3x3m

Kanalizace Křížení 3 m

Vodovod Křížení 4 m

CETIN V ose stavby 10 m

CETIN Křížení 3 m

Vodovod Křížení 3 m

1/7 - - -

1/8 - - -

1/9 Kanalzace Křížení 3.5 m

1/1

CETIN

1/3

1/4

1/5

1/6

 

9.6. Kolize s inženýrskými sítěmi 

Níže uvedená tabulka byla zpracována na základě existencí jednotlivých vlastníků a 
provozovatelů inženýrských sítí (IS) a uvádí délky úseků staveb, které jsou v kolizi s těmito IS. 
 
Tabulka 12: Kolize s IS - Trasa 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poznámky k tabulce: 

• - kolizním bodem je most, tzn. Konec stezky v posledních 12m 
 
V následujícím stupni projektové dokumentace je třeba zohlednit ČSN 73 6005: Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  
 

9.7. Popis úseků s navrhovanou změnou dopravního značení 

1/D1 Je návrh doplnění dopravního značení ulice Smetanova, která je jednosměrnou 
s podélným parkováním.  Šířka vozovky je 6 m. Ke značce IP4 b Jednosměrný provoz a B2 
bude doplněna značkou E12a/b Jízda cyklistů v protisměru. Předpokládá se osazení 2 značek 
na úseku délky 281 m. 
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1/D2 je návrh cykopiktogramu na místní komunikaci. Ulice ji místě užší 7,5 m což vylučuje 
zřízení cyklistických pruhů i ochranných pruhů pro cyklisty. Návrh počítá s provedením 
vodorovného značení se symbolem cyklisty a značkou V20 tzv. cyklopiktogramový koridor 
v délce 270 m.  
 
1/D3 Je návrh doplnění dopravního značení ulice Bzeručova, která je jednosměrnou 
s obousměrným podélným parkováním šíře 8 m. Ke značce IP4 b Jednosměrný provoz a B2 
bude doplněna značkou E12a/b Jízda cyklistů v protisměru. Předpokládá se osazení 2 značek 
na úseku délky 168 m. Dopravní stíny mohou být redukovány pro zajištění většího komfortu 
cyklistů. Do vyústění ulice Bezručova do ulice Jáchymovská bude doplněna značka P4 dej 
přednost. U napojení cykloobousměrky zřízené na vedlejší komunikaci doporučujeme 
vyznačit protisměrný jízdní pruh pro cyklisty v délce cca 5–10 m dle TP179. 
 
1/D4 je návrh zpřístupnění průjezdu tzv. starými kasárnami po stávající účelové neveřejné 
komunikaci od skateparku po mini zoo. Délka úseku je 240 m. 
 
1/D5 je zpřístupnění chodníku pro průjezd cyklistů podél ulice Hroznětínská od parkoviště po 
ulici Školní. Chodník šíře 2,5 m bude osazen značkami značkou C7a Stezka pro chodce s 
dodatkovou tabulku se symbolem jízdního kola a textem „VJEZD POVOLEN“ (E 13). Nároží 
s ulicí Školní bude osazeno retardérem na ulici Školní a obrubou zužující vozovku o 1,5 m a 
zajišťující rozhled. Na chodníku bude doplněno vodorovné značení  s vyobrazením značky P6 
Stůj, dej přednost. Déla úseku je 83 m. 
 

 
Obrázek 24: Vhodné umístění mobilní obruby červeno bílé pro zajištění rozhledu na vyústění chodníku v ulici 
Školní 

 
1/D6 je návrh obousměrného pohybu cyklistů po ulici Jiráskova. Ke značce IP4 b 
Jednosměrný provoz a B2 bude doplněna značkou E12a/b Jízda cyklistů v protisměru. 
Předpokládá se osazení 4 značek na úseku délky 115 m. Obdobný režim je na ulici Dlouhá. 
 
1/D7 je prodloužením ulice Nádražní až po úsek 1/7 ve směru na Velké Rondo pro pěší a 
cyklisty. Předpokládá se stezka pro pěší a cyklisty na stávajícím chodníku šíře 3,0 m 
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s dlážděným povrchem. Délka stezky je 26 m. Úsek bude navazovat na stezky označené 
značkou C9a Stezka pro chodce a cyklisty. 
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Asfaltobeton
Dlažba 

zámková
Mlat počet Kč/kus

Plocha 

lávky v m2 Kč/m2

Celková cena 

za 1kus

Trasa 1/1 315 1 368 Kč      - - 1 3 000 Kč    500 Kč       - - 160 500 Kč     

Trasa 1/2 153 - - 450 Kč       1 3 000 Kč    - - - 71 850 Kč       

Trasa 1/3 80 - 1 049 Kč    - 1 3 000 Kč    - - - 86 920 Kč       

Trasa 1/4 7,5 - 1 049 Kč    - 1 3 000 Kč    - - - 10 868 Kč       

Trasa 1/5 162 1 368 Kč      - - 1 3 000 Kč    - 30 581 640 Kč    806 256 Kč     

Trasa 1/6 243 1 368 Kč      - - 1 3 000 Kč    - - - 335 424 Kč     

Trasa 1/7 57 - 1 049 Kč    - - - - - - 59 793 Kč       

Trasa 1/8 - - - - - - - 42 814 296 Kč    814 296 Kč     

Trasa 1/9 13,5 - 1 049 Kč    - 1 3 000 Kč    -  - - 17 162 Kč       

Trasa 1 - Rondo - Staré město - areál bývalých kasáren - Kfely 

Označení Plocha v m2

   19 388 Kč 

Lávka pro chodce *DZ svisléCeny povrchů za 1m2 DZ 

vodorovné 

(m2)

Celkem

 

9.8. Odhad realizačních nákladů 

 
Tabulka 13: Odhad realizačních nákladů staveb - Trasa 1 

 
Poznámky k tabulce: 
*  
Cena v Kč za 1 m2 plochy mostovky bez zakládání. 
 Konstrukční ́charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce):  
1. monolitická betonová nepředpjatá́ ………………….23 096,- Kč 
2. monolitická betonová předpjatá……….……………..31 396,- Kč 
3. montovaná z dílců betonových nepředpjatých……..27 581,- Kč 
4. montovaná z dílců betonových předpjatých………..19 388,- Kč (jednotková cena za m2) 
5. kovová ………………………………………………….19 908,- Kč 
 
 

Cena pro realizaci samotného přejezdu pro cyklisty je stanovena na 89 000Kč bez DPH pro 
komunikaci šířky 6m, o tuto cenu je třeba navýšit realizaci trasy 1/5, z důvodu úpravy 
stávajícího přechodu pro chodce řízeného SSZ. 
 
Jednotkové ceny dopravního značení na stávajících trasách: 

• dopravní značení svislé – 3000,- Kč/kus 

• dopravní značení vodorovné – 500,-Kč/m2 
 

9.9. Návrh zpracovatele na etapizaci opatření a postup realizace 

Navrhuje se realizovat v prvé řadě úpravy dopravního značení a následně po projektové 
přípravě jednotlivé úseky stavebních úprav. Prioritně je možno postupovat dle náročnosti 
staveb. 
 

9.10. Rizika na trase 1 

Pro stavbu 1/5 a 1/P1 je možná urychlená příprava okružní křižovatky Jáchymovská x Hlavní 
třída. Při její realizaci v krátkodobém a dlouhodobém horizontu by došlo k úpravě napojení 
přes Jáchymovskou na Velké Rondo v rámci této stavby. Na druhou stranu ovlivněna je 
zejména část přejezdu pro cyklisty přes Jáchymovskou, která obsahuje zejména doplnění SSZ 
v křižovatce a realizační náklady možné znehodnocené části stavby nejsou tudíž značné.  
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Pro stavbu 1/8 a 1/9 je odprodej účelové komunikace zahrádek soukromým subjektům 
s možností uzavření této komunikace. V tom případě by stavba lávky a navazujícího napojení 
pozbyly smysl a muselo by dojít k upřednostnění stavby 1/5 v ose ulice Hlavní třída. 
 
Návrh dopravního značení 1/D2 na ulici Hroznětínské je kompromisem stísněných poměrů 
v místě garáží. Ulice je zařazena do sběrného skeletu, ale intenzita vozidel je do 2 tis. vozidel 
za 24 hodin pracovního dne, což je hodnoceno jako malá dopravní zátěž. Nehodovost 
cyklistů tohoto úseku je zanedbatelná. 
 
 
 

10. Část 2 - Vyhledávací studie propojení „Rondo střed – Rondo 
sever“  

10.1. Zadání a cíl řešení trasy 

Ostrovem prochází cyklostezka, která využívá těleso zrušené železniční vlečky. Začíná u 
železniční stanice v ulici Nádražní, vede nejprve západním směrem paralelně s touto 
Nádražní ulicí, kříží Hornickou ulici, pak se stáčí k severu, prochází travnatou plochou 
východně od NG elektro, kříží Krušnohorskou ulici, dále vede v travnaté ploše mezi Penny 
Marketem 1 a sídlištěm, kříží Lidickou ulici, pokračuje k autobusové zastávce u jídelny a kříží 
Hlavní ulici v prostoru světelné křižovatky. Dále má vést podél Jáchymovské ulice k 
hypermarketu TESCO a odtud až k mostnímu objektu silnice I/13, kde končí napojením na 
cyklostezku do Květnové.   
 
Cyklostezka je v celé délce napojena na stávající místní komunikace a cyklostezky. Měla by 
sloužit jako důležitá severojižní propojka, která cyklistům a chodcům umožní přístup k 
železniční stanici a ke všem částem města, lesoparkům v okolí Boreckých rybníků, na 
východním okraji města, na cyklostezku do Květnové a ve výhledu i k rekreační oblasti 
Jáchymovská.    
 
Cyklostezka rozděluje město na dvě části, je integrální součástí městského prostoru a slouží 
jak obyvatelům, tak návštěvníkům města především pro sportovně - rekreační aktivity a 
činnosti spojené s využíváním volného času.  
 
Cílem studie je vhodné překonání Hlavní ulice přechodem pro chodce, situovaným v 
bezprostřední blízkosti nejrušnější ostrovské křižovatky je nevhodné a nebezpečné. Hlavním 
cílem řešení je proto nalezení uživatelsky příjemnější trasy ostrovského Ronda, případně 
navržení vhodné úpravy dopravního řešení ve stávající trase. Řešené území se nachází v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, v intravilánu města. Cílem studie je navrhnout smysluplné a bezpečné 
propojení konce cyklostezky Rondo – jih (bod „C“) a nově vzniklé části trasy Rondo – sever 
(bod „D“).   
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Obrázek 25: Propojení Velkého Ronda podél ulice Jáchymovská v prostoru ulice Hlavní třída (zadání k prověření) 

 
 

 
Obrázek 26: Vedení trasy 2 Rondo střed – Rondo sever“ 
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10.2. Popis navrhované trasy 

 

 
Obrázek 27: Upravované úseky trasy Rondo střed – Rondo sever“ 

 
Trasa začíná v místě ukončení stávající společné stezky pro pěší a cyklisty při ulici Družební 
jejíž je navrhovaným prodloužením. Trasa prochází podél ulice Jáchymovská, přechází ulici 
Hlavní třída sdruženým přechodem pro pěší a cyklisty a pokračuje jako společná stezka pro 
pěší a cyklisty na severní straně ulice Hlavní třída, kde navazuje na stávající stezku Velkého 
Rondo. 
Konkrétní řešení přechodu ulice Hlavní třída je provedeno variantně dle tvaru křižovatky 
Jáchymovská x Hlavní třída, která je uvažována k přestavbě na okružní. V případě ponechání 
křižovatky ve stávajícím vyhovujícím stavu je vhodné realizovat stezku přímo jako společnou 
stezku pro pěší a cyklisty šíře 3,0 m označené jako stavba 2/1 s přejezdem pro cyklisty 2/P3.  

 
Obrázek 28: Návrh vyznačení sdruženého přechodu pro chodce a cyklisty řízeného SSZ přes Hlavní třídu  v 
křižovatce Jáchymovská Hlavní třída navazujícího na společné stezky pro chodce a cyklisty návrhu 2/1 
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V případě realizace okružní křižovatky povede společná stezka pro pěší a cyklisty shodně 
s návrhem pro křižovatku SSZ v přidruženém prostoru, ale obejde okružní pás a napojí se na 
Velké Rondo analogicky jako ve variantě s SSZ. 
Stezka byla prověřována i jako dělená. Toto řešení je technicky možné, ale bylo v rámci 
projednání zamítnuto. 
 

 
Obrázek 29: Návrh okružní křižovatky dle dokumentace Ing. Hrázdil s přidruženou stezkou pro chodce a cyklisty 
šíře 3,0 m v přidruženém prostoru 
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Obrázek 30: Alternativní vedení cyklistické stezky stavby 2/1 a 2/P3 v podobě dělené stezky pro pěší a cyklisty, 
které bylo v rámci projednání zamítnuto.  

 
Připojení stezky na Hlavní třídu je vedeno podél ulice Družební po stávající společné stezce 
pro chodce a cyklisty s doplněním přejezdu pro cyklisty 2/P1 a dále přes ulici Hlavní 
přejezdem pro pěší a cyklisty 2/P2 a zpět na Velké rondo, kde je navržena změna užívání 
chodníku 2/D2 odstraněním značky C9b Konec stezky pro chodce a cyklisty a doplnění 
přejezdu v místě přechodu pro chodce vodorovným dopravním značením.  
Dále je navrženo na severní straně Hlavní třídy v úseku 2/D1 odstranění značky „ Cyklisto 
sesedni z kola“ a nahrazení značkou C7a Stezka pro chodce s dodatkovou tabulku se 
symbolem jízdního kola a textem „VJEZD POVOLEN“ (E 13). Keře budou upraveny na výšku 
0,5 v místě rozhledu.  
 

10.3. Popis úseků s navrhovanou stavební úpravou 

Návrh 2/1, společné stezky pro pěší a cyklisty, vede podél ulice Jáchymovská s přejezdem 
v místě stávající křižovatky SSZ. Povrch se předpokládá živičný. Šířka stezky pro chodce a 
cyklisty je 3,0 m shodně s navazujícími úseky. Celková délka upravované trasy je 98 m. 
Přejezd pro cyklisty označen 2/P3 bude součástí SSZ křižovatky Jáchymovská x Hlavní třída. 
Délka přechodu a přejezdu pro cyklisty bude 12 m.  Pro cyklisty bude SSZ doplněna 
tříbarevnými svítidly, pro pěší dvoubarevnou soustavou. V případě realizace okružní 
křižovatky bude provedeno dle projektu Ing. Hrázdila v obdobné dimenzi jako řešení SSZ, kde 
je plánována šířka komunikace v přidruženém prostoru 3,0 m. Organizačně se bude jednat o 
stezku pro chodce a cyklisty označenou značkou C9a.  
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č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

2678/1 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2898/6 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 2 - Rondo střed - Rondo sever_Varianta 2/1

Stavba Síť Kolize Délka

Knalizace Křížení 3 m

CETIN Křížení 2x3 m

Vodovod Křížení 3 m

2/1

10.4. Vazba na územní plánování 

2/1 - společná stezka pro pěší a cyklisty, podél ulice Jáchymovská s přejezdem v místě 
stávající křižovatky SSZ:  

- stavba se nachází v ploše WD29 (autobusové nádraží jižně od křižovatky Jáchymovská 
ulice a Hlavní třída) v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb, 

- prochází zastavitelnou plochou změny dopravní infrastruktury Z73, dále přes 
stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury, vč. místní komunikace, 

- tato výstavba nezasahuje do ÚSES. 
 

10.5. Majetkové vztahy a dotčené pozemky se stavební úpravou 

 
Tabulka 14: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 2/1 

 
Veškeré stavební práce budou provedeny na pozemcích. Města Ostrov, v převážné části, na 
podloží původní vlečky. 
 

10.6. Kolize s inženýrskými sítěmi 

Níže uvedená tabulka byla zpracována na základě existencí jednotlivých vlastníků a 
provozovatelů inženýrských sítí (IS) a uvádí délky úseků staveb, které jsou v kolizi s těmito IS. 
 
Tabulka 15: Kolize s IS - Trasa 2/1 

 
 
 
 

 
V následujícím stupni projektové dokumentace je třeba zohlednit ČSN 73 6005: Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  
 

10.7. Popis úseků s navrhovanou změnou dopravního značení 

Propojení na Hlavní třídu je řešeno stávající společnou stezkou pro pěší a cyklisty a podél 
ulice Družební a dále přes ulici Hlavní a zpět na Velké rondo. Zde je navržen přejezd pro 
cyklisty 2/P1 přes Družební, kde jsou dnes sníženy obruby. Přejezd bude doplněn o 
vodorovné značení. 
Dále je navržena změna užívání chodníku 2/D2 odstraněním značky C9b Konec stezky pro 
chodce a cyklisty a doplnění přejezdu v místě přechodu pro chodce vodorovným dopravním 
značením.  
Dále je navrženo na severní straně Hlavní třídy v úseku 2/D1 odstranění značky „ Cyklisto 
sesedni z kola“ a nahrazení značkou C7a Stezka pro chodce s dodatkovou tabulku se 
symbolem jízdního kola a textem „VJEZD POVOLEN“ (E 13). Keře budou upraveny na výšku 
0,5 v místě rozhledu. Jedná se o úsek délky 78 m. 
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Asfaltobeton
Dlažba 

zámková
Mlat Kč/kus

Trasa  2/1 294 1 368 Kč      - - 1 3 000 Kč    300 000 Kč 705 192 Kč       

Celkem

Trasa 2 - Rondo střed - Rondo sever_Varianta 2/1

Označení Plocha v m2
Ceny povrchů za 1m2 DZ svislé

Přechod pro 

chodce a 

cyklisty (ks)

 

10.8. Odhad realizačních nákladů 

Tabulka 16: Odhad realizačních nákladů stavby - Trasa 2/1 

 
Jednotkové ceny dopravního značení na stávajících trasách: 

• dopravní značení svislé – 3000,- Kč/kus 

• dopravní značení vodorovné – 500,-Kč/m2 
 

10.9. Návrh zpracovatele na etapizaci opatření a postup realizace.  

Prioritně navrhujeme řešit propojení přes křižovatku Kollárova x Hlavní třída bez stavebních 
úprav. 
 

10.10. Rizika na trase 2 

Řešení stezky v křižovatce Jáchymovská x Hlavní třída se odvíjí od přípravy a termínu 
realizace přestavby na okružní křižovatku. 
 
 

11. Část 3 - Vyhledávací studie propojení „Staré město - Ostrovské 
rybníky – Hájek“  

11.1. Zadání a cíl řešení trasy 

Řešené území se nachází v převážně nezastavěném území k. ú. Ostrov nad Ohří. Cílem je 
vyhledat variantní propojení zájmových bodů E a F, tj. v úseku mezi křížením ul. Klášterní v 
místě podjezdu pod silnicí I/13 (stávající p. č. 1516/4, bod „E“) a napojením zvykové cesty 
(pozemek p. č. 1964/4) na silnici Ostrov – Hájek před železničním přejezdem („F“). Trasa 
povede po stávajících zvykových nezpevněných cestách mezi Ottovým rybníkem a Černým 
rybníkem, v závěru uvedeného úseku pak bude sledovat cestu podél železničního tělesa. 
Širším záměrem studie je napojit stávající cyklotrasu č. 2198 z Hroznětínské ulice přes ulici 
Klášterní a dále tak, aby vzniklo přirozené propojení cyklotras ve směru Ostrov – Hájek, které 
naváže na trasu „Hájek – Nová Víska – Lesov“ a dále na plánovaný úsek „Lesov – Nová 
Hospoda“, kde se celá trasa napojí na stávající cyklotrasu Euregia Egrensis.   
 
Požadované řešení stanoví propojení lokality křížení ul. Klášterní v místě podjezdu pod silnicí 
I/13 (stav. p.č. 1516/4) s napojením zvykové cesty na p. č. 1964/4 na silnici Ostrov – Hájek 
před železničním  přejezdem. Trasa povede po stávajících zvykových nezpevněných cestách 
mezi Ottovým rybníkem a Černým rybníkem, v závěru uvedeného úseku pak bude sledovat 
zpevněnou cestu podél železniční trati.  
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11.1. Popis navrhované trasy 

 
Obrázek 31: Návrh cyklistické trasy Ostrov – Hájek 

 
Trasa začíná na obslužné místní komunikaci ulice Klášterní odkud pokračuje stávající 
zpevněnou účelovou komunikací se zákazem vjezdu k Ottovu rybníku, kde zpevněná část 
končí a dále pokračuje pěšina k Černému rybníku a dále trasa pokračuje lesní cestou po hrázi 
Černého rybníka až k silnici III tř. V úseku Ostrov – Hájek. 
 
Trasa vede invariantně po zvykové cestě. Varianty řešení jsou možné na základě projednání 
s vlastníky pozemků. 

11.2. Popis úseků s navrhovanou stavební úpravou 

Trasa je dělena na úsek 3/1 řešený stavebně jako lesní cesta s nestmeleným povrchem pro 
pojezd zemědělské techniky a cyklistů.  Je vedena po stávající lesní cestě a dále ve směru od 
Černého rybníka na Ottův rybník. Šířka komunikace se předpokládá min 3,0 m.  Délka úseku 
je 1680 m.  

11.3. Vazba na územní plánování 

3/1 - lesní cesta s nestmeleným povrchem pro pojezd zemědělské techniky a cyklistů:  
- stavba se nenachází v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb, 
- prochází plochou smíšenou nezastavěného území, zemědělskou plochou NZ2, a dále 

dopravní infrastrukturou pěších a polních cest  
- tato výstavba se nachází dle ÚP – výkresu 05 uspořádaní krajiny do: 

▪ ÚSES – stávajícího biocentra 
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▪ NATURA 2000 – ptačí oblast 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 32: ÚPD Ostrov -výkres 05 uspořádaní krajiny  

 
 



Vyhledávací studie cyklostezky Ostrov 

Strana 46 (celkem 56) 

č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

1574/2 Ostrov nad Ohří 10002 ostatní plocha ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1574/1 Ostrov nad Ohří 7372 ostatní plocha UFARMA spol. s r.o., Pampelišková 327, 36001 Jenišov

2636/4 Ostrov nad Ohří 10002 ostatní plocha ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1677/4 Ostrov nad Ohří 7592 orná půda Motejzík Čestmír, 17. listopadu 673, 33203 Šťáhlavy

1677/2 Ostrov nad Ohří 1 orná půda Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2647/3 Ostrov nad Ohří 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

2631/3 Ostrov nad Ohří 1220 ostatní plocha

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 

Chebská 282, 35601 Sokolov

Trasa 3 - Staré město - Ostrovské rybníky - Hájek_3/1

Stavba Síť Kolize Délka

3/1 CETIN Křížení 3 m

 

11.4. Majetkové vztahy a dotčené pozemky se stavební úpravou 

 
Tabulka 17: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 3/1 

 

SPÚCR - v zájmovém území nenachází žádná stavba vodního díla – hlavní odvodňovací 
zařízení v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Pokud bude v rámci stavby 
dotčeno POZ (podrobné odvodňovací zařízení), doporučujeme navrhnout příslušná opatření 
k zachování jeho funkčnosti na okolních pozemcích. Upozornění na skutečnost, že se ve 
vyznačeném zájmovém území nachází i pozemky, které jsou v majetku státu a příslušnosti 
hospodařit Státního pozemkového úřadu – jejich případné dotčení je nutné projednat se 
zástupci SPÚ, příslušným pracovištěm Krajského pozemkového úřadu v dalším stupni 
projektové dokumentace.  

 

UFARMA spol. s.r.o. – souhlas s vedením trasy 

 

Motejzík Čestmír - souhlas s vedením trasy 

 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – je třeba projednat úpravu stávajícího 
napojení cyklotrasy na silnici III tř. v úseku Ostrov – Hájek, dle podrobného zaměření a 
řešení. 
 

11.5. Kolize s inženýrskými sítěmi 

Tabulka 18: Kolize s IS - Trasa 3/1 

 
 

 
 
V následujícím stupni projektové dokumentace je třeba zohlednit ČSN 73 6005: Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  
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Štěrková tl. 

Do 250mm

Dlažba 

zámková
Mlat Kč/kus

Trasa  3/1 5040 234 Kč         - - 1 3 000 Kč    - 1 182 360 Kč    

Trasa 3 - Staré město - Ostrovské rybníky - Hájek

Označení Plocha v m2

Ceny povrchů za 1m2 DZ svislé Přechod pro 

chodce a 

cyklisty (ks)

Celkem

 

11.6. Popis úseků s navrhovanou změnou dopravního značení 

Trasa pokračuje návrhem 3/D1 po stávající komunikaci úsekem se zpevněným krytem, kde se 
předpokládá změna dopravního značení. Dopravní značka B1 zákaz vjezdu všech vozidel 
bude změněna na značku B11 zákaz vjezdu motorových vozidel mimo „dopravní obsluhy“. 
Úsek je délky 586 m.  

11.7. Odhad realizačních nákladů 

Tabulka 19: Odhad realizačních nákladů stavby - Trasa 3/1 

Zvolený povrch je třeba projednat v rámci přípravy následného stupně projektové 
dokumentace se všemi vlastníky pozemků. 
 

11.8. Návrh zpracovatele na etapizaci opatření a postup realizace.  

V první etapě navrhujeme úpravu dopravního značení v úseku 3/D1 a následně realizaci 
stavební úpravy. 
 

11.9. Rizika na trase 3 

Trasa vede přes území regionálního biocentra. 
 
 
 

12. Část 4 - Vyhledávací studie propojení „Ostrov - Květnová – 
Vykmanov“ 

12.1. Zadání a cíl řešení trasy 

Jihovýchodní úsek Ronda je vybudovaný na tělese bývalé železniční vlečky mezi nádražím v 
Ostrově a Dolním Žďárem. Severní část vede po cyklostezce do Květnové. Obě části jsou s 
kvalitním asfaltovým povrchem.  
V rámci města Ostrov existuje ucelený systém využívaných cyklostezek a cyklotras vč. 
kombinovaných.  V rámci tohoto systému existuje pouze jedno možné propojení místních 
částí Vykmanov a Květnová – přes silnici I/13. Toto propojení však považujeme z hlediska 
bezpečnosti provozu za zcela nevyhovující a krajně nebezpečné.  
 
Hlavním cílem této vyhledávací studie je nalezení nejvhodnější a bezpečné trasy pro 
propojení místních částí Vykmanov a Květnová. V rámci zpracování vyhledávací studie budou 
trasy vytipovány ve variantách, pro tyto trasy bude navrženo jejich napojení na stávající 
systém cyklodopravy, nezbytná bezpečnostní opatření a jejich dimenze.   
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Primárně však je prověřeno možné umístění cyklotrasy v návaznosti na stávající cyklostezku 
č. 2011 – velké rondo, propustkem pod silnicí I/13, dále podél Boreckého potoka do 
zastavěné části místní části Vykmanov, po napojení na místní komunikaci na pozemku p.č. 
366/5 k.ú. Vykmanov.   
Trasa podél Boreckého potoka od propustku Boreckého potoka silnice I/13 po zastávku 
Ostrov, Horní Žďár, Vykmanov rozc. a měří cca 2 km.  
Trasa po stávající cyklotrase 2011 měří 2,4 km.  
Trasa podél Boreckého potoka je o cca 0,5 km kratší. Nevýhodou přetrasování cykloturistické 
trasy je nevyhnutí se zásahu do soukromých pozemků a kolizí s VTL plynovodem. 
 
Řešené území se nachází na severovýchodním okraji Ostrova, v katastrálním území Dolní 
Žďár u Ostrova, Květnová a Vykmanov. Dotčené území se nachází převážně v nezastavěném 
území. Hlavní trasa určená k prověření se pak nachází v návaznosti na stávající cyklostezku č. 
2011 – velké Rondo, propustkem pod silnicí I/13 (zájmový bod „G“), dále podél Boreckého 
potoka do zastavěné části místní části Vykmanov, po napojení na místní komunikaci na 
pozemku p.č. 366/5 k.ú. Vykmanov (zájmový bod „H“). V rámci stávajícího systému sice 
existuje vyznačené propojení uvedených místních částí přes silnici I/13 v rámci naučné stezky 
- Po starých cestách okolo Ostrova, toto řešení je však z hlediska bezpečnosti provozu zcela 
nevyhovující a krajně nebezpečné. V rámci zpracování vyhledávací studie jsou trasy 
vytipovány ve 4 variantách, pro tyto trasy je navrženo jejich napojení na stávající systém  
cyklodopravy, nezbytná bezpečnostní opatření a jejich dimenze.   
Umístění nové cyklotrasy navazuje na stávající cyklostezku č. 2011 – velké Rondo, 
propustkem pod silnicí I/13, dále podél Boreckého potoka do zastavěné části místní části 
Vykmanov, po napojení na místní komunikaci na pozemku p.č. 366/5 k.ú. Vykmanov. 
Variantní řešení je zpracováno dle návrhu zpracovatele (např. v místě křížení silnice I/13 s 
místní komunikací na p.č. 1448/1 k.ú. Květnová).  
 
Vzhledem k možnostem v řešeném území je požadováno vypracování návrhu propojení 
cyklotrasou ve variantách:  
a) Umístění cyklotrasy v návaznosti na stávající cyklostezku č. 2011 – velké rondo, 
propustkem pod silnicí I/13, dále podél Boreckého potoka do zastavěné části místní části 
Vykmanov, po napojení na místní komunikaci na pozemku p.č. 366/5 k.ú. Vykmanov.   
b) Varianty dle návrhu zpracovatele např. v místě křížení silnice I/13 a místní komunikací na  
p.č. 1448/1 k.ú. Květnová.  
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Obrázek 33: Cíl řešení trasy 4 Květnová - Vykmanov 

 
 

12.2. Popis navrhované trasy 

 

 
Obrázek 34: Návrh variant cyklotrasy před projednáním, Květnová – Vykmanov 

 
Navrhovaná trasa je vedena propustkem silnice I/13. Variantně vede návrhem stavby 4/1 
podél pravého břehu Boreckého potoka a jeho variantami B, a C po levém břehu k parcele 
366/5 k. ú. Vykmanov. Varianty podél Boreckého potoka jsou zpracovány s minimalizací 
zásah do ÚSES.  
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Návrh stavby 4/2 je napojením stezky pro chodce a cyklisty Velké Rondo k propustku 
Boreckého potoka pod silnicí I/13. 
Trasa 4/3 vede propustkem podél silnice I/13 s napojením sjezdem na silnici I/13 vtřícně 
místní komunikace na parcele 1448/1 k. ú. Květnová. 
 

12.3. Popis úseků s navrhovanou stavební úpravou 

 
  

Obrázek 35: Navrhované úseky cyklotrasy, po projednání - Květnová – Vykmanov 

 
Trasa 4 úseku 1 ve výkrese označena 4/1 je 3 m široká společná stezka pro pěší a cyklisty. 
Předpokládaný povrch je mlatový. Stezka koliduje s ÚSES v místě od podjezdu silnice I/13 
nejkratší trasou. Dále jde podél ÚSES ke komunikaci věznice. Úsek bude označen značkou 
C9a Stezka pro chodce a cyklisty. 
Varianta trasy 4/1var B vede po levém břehu Boreckého potoka. Návrh počítá s 3 m širokou 
stezkou pro pěší a cyklisty.  Předpokládaný povrch je mlatový. Stezka koliduje s ÚSES v místě 
od podjezdu silnice I/13 nejkratší trasou, kde překračuje tok poprvé. Dále jde podél USES a 
ve variantě C zpět přes Borecký potok přes část USES (návrh osy regionálního biokoridoru š. 
40) ke komunikaci věznice. Varianta B míjí plochy USES a vrací se zpět ke komunikaci od 
věznice, mezi rodinnými domy. Lávky se předpokládají dřevěné trámové. Úseky nebo 
varianty budou označen značkou C9a Stezka pro chodce a cyklisty. 
 
Z důvodu kolize varianty 4/3 s plánovanou přeložkou I/13 společností ŘSD, byla navržena 
zpracovatelem alternativní trasa 4/3 var B, shodná svedením dle Generelu dopravy města 
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Ostrov. Trasa vede v zemědělských pozemcích z jižní strany silnice I/13, přes místní 
komunikaci na parcele 1448/1 k. ú. Květnová až ke stávající panelové cestě směr Vykmanov 
(po překonání silnice I/13). 
 

12.4. Vazba na územní plánování 

4/1 – mlatová cesta vedená po pravém břehu Boreckého potoka:  
- stavba prochází plochou VA34 rekultivace bývalé skládky dle územním plánu - seznam 

veřejně prospěšných staveb, 
- prochází plochou ÚSES regionálního biokoridoru a plochami smíšenými 

nezastavěnými až do ploch technické infrastruktury 
- tato výstavba se nachází dle ÚP – výkresu 05 uspořádaní krajiny v: 

▪ ÚSES – regionální biokoridor 
 
4/1var B, C - mlatová cesta vedená po levém břehu Boreckého potoka:  

- stavba se nenachází v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb, 
- prochází plochou zemědělskou až do ploch technické infrastruktury 
- výstavba koliduje dle ÚP – výkresu 05 uspořádaní krajiny: 

▪ ÚSES – protíná osu lokálního biokoridoru š. 20m a osu regionálního 
biokoridoru š. 40m 

 
4/2 – zpevněná cesta jako propoj propustku pod I/13 a cyklotrasy 2011 -Velké rondo:  

- stavba se nenachází v územním plánu - seznam veřejně prospěšných staveb, 
- prochází plochou dopravní infrastruktury  
- tato výstavba se nachází dle ÚP – výkresu 05 uspořádaní krajiny v: 

▪ ÚSES – regionální biokoridor 
 
4/3 var B - asfaltová cesta:  

- stavba prochází plochou WD12 (parkoviště u výrobní zóny) dle ÚP - seznam veřejně 
prospěšných staveb, 

- prochází plochou zemědělskou přes místní komunikaci a plochami změn dopravní 
infrastruktury s drobnou řemeslnou výrobou 

- stavba nezasahuje do ploch dle ÚP – výkresu 05 uspořádaní krajiny  
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č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

427/4 Dolní Žďár u Ostrova 1344 vodní plocha ČR - Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

413/2 Dolní Žďár u Ostrova 1 vodní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

452/18 Dolní Žďár u Ostrova 2392 ostatní plocha ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

413/1 Dolní Žďár u Ostrova 1 vodní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Trasa 4 - Ostrov - Květnová - Vykmanov_4/2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 36: ÚPD Ostrov - výkres 05 uspořádaní krajiny - trasa 4 

 
 

12.5. Majetkové vztahy a dotčené pozemky se stavební úpravou 

Trasy 4/1 a 4/1varA nebyly odsouhlaseny vlastníkem parcel p.č. 284/2, 321/2 v k.ú. Dolní 
Žďár u Ostrova - Skládka Ostrov s.r.o.   
Trasa 4/1varC nebyla odsouhlasena vlastníkem parcely p.č. 297/1 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 
– Vězeňská služba České republiky. 
Část trasy 4/1varB nebyla odsouhlasena vlastníkem parcely p.č. 363/2 v k.ú. Vykmanov u 
Ostrova. 
Trasa 4/3 je v kolizi s plánovanou přeložkou I/13 společností ŘSD. 
 

12.5.1. Trasa 4/2 

Tabulka 20: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 4/2 

 
Povodí Ohře s.p. – bylo vyhověno požadavku na křížení před silnicí I/13 (souřadnice: -
842052, -1001792), které nebylo vyhovující a trasa 4/2 umístěna na levý břeh Boreckého 
potoka. 
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č. č. parcely k.ú. LV druh pozemku dle KN Vlastník

240/6 Květnová 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

240/1 Květnová 1 orná půda Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

1448/1 Květnová 1 ostatní plocha Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

178/3 Květnová 1 orná půda Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

178/2 Květnová 10002 orná půda ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1496 Květnová 79 ostatní plocha Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Trasa 4 - Ostrov - Květnová - Vykmanov_4/3 varB

Stavba Síť Kolize Délka

4/1varB Plynovod Kžížení,souběh  * 30 m

CETIN Souběh podél stezky  ** 800 m

Knalizace Souběh v místě stezky *** 124 m 

CETIN Kolize se stezkou 65 m

4/3varB

12.5.1. Trasa 4/3 var B 

Tabulka 21: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 4/3 var B 

 
 

12.6. Kolize s inženýrskými sítěmi 

Tabulka 22: kolize s IS - Trasa 4/1varB a 4/3 var B 

 
 
 
 

Poznámky k tabulce: 
*  - kolize s VTL nelze obejít bez zásahu do soukromých vlastníků 
**  - mimo stezku 
***  - tlaková kanalizace PE75, r. 2019 

 
V následujícím stupni projektové dokumentace je třeba zohlednit ČSN 73 6005: Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  Zejména kolize s VTL plynovodem viz. následující 
obrázek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 37: kolize s plynovodem - trasa 4/1 varB 
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Asfaltobeton
Dlažba 

zámková
Mlat Kč/kus

Trasa  var1B 1578 - - 450 Kč       1 3 000 Kč    - 713 100 Kč       

Trasa  var1C 291 - - 450 Kč       1 3 000 Kč    - 133 950 Kč       

Trasa 4 - Ostrov - Vykmanov_4/var1B a var 1C *

Označení Plocha v m2

Ceny povrchů za 1m2 DZ svislé Přechod pro 

chodce a 

cyklisty (ks)

Celkem

Asfaltobeton
Dlažba 

zámková
Mlat Kč/kus

Trasa  4/2 45 1 368 Kč      - - 1 3 000 Kč    - 64 560 Kč         

CelkemOznačení Plocha v m2

Ceny povrchů za 1m2 DZ svislé Přechod pro 

chodce a 

cyklisty (ks)

Trasa 4 - Ostrov - Květnová - Vykmanov_4/2 *

 

12.7. Popis úseků s navrhovanou změnou dopravního značení 

Trasa 4/1 pokračuje po stávající komunikaci věznice úsekem 4/D1, kde se předpokládá 
změna dopravního značení. Dopravní značka B1 zákaz vjezdu všech vozidel bude změněna na 
značku B11 zákaz vjezdu motorových vozidel mimo „vozidel vlastníka komunikace“. 
Výše uvedené návrhy na změnu dopravního značení je pouze informativní s možností 
budoucího řešení trasy 4/1 na pozemcích vlastníka - Vězeňská služba České republiky. 
 

12.8. Odhad realizačních nákladů 

12.8.1. Trasa 4/1 varB a varC 

Tabulka 23: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 4/1var B a varC 
Poznámky k tabulce: 

* - v ceně nejsou zahrnuty základové poměry, které nejsou známy v době zpracování studie, tyto je 
třeba vyhodnotit na základě podrobného průzkumu podloží a zaměření stavby v dalším stupni 
projektové dokumentace 
 

Zpracovaný odhad je pouze informativní, vlastník pozemků odmítá jakékoliv umístění 
cyklotras na svých pozemcích z důvodu narušení bezpečnosti. 

12.8.2. Trasa 4/2 

Tabulka 24: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 4/2 

Poznámky k tabulce: 
* - v ceně nejsou zahrnuty základové poměry, které nejsou známy v době zpracování studie, tyto je 
třeba vyhodnotit na základě podrobného průzkumu podloží a zaměření stavby v dalším stupni 
projektové dokumentace 

 

12.8.3. Trasa 4/3 var B 

Tabulka 25: Stavby na pozemcích dle p.č v KN - Trasa 4/3 varB 

Asfaltobeton
Dlažba 

zámková
Mlat Kč/kus

Trasa  3/1 3120 1 368 Kč      - - 2 3 000 Kč    - 4 271 160 Kč    

Trasa 4 - Ostrov - Květnová - Vykmanov_4/3 varB

Označení Plocha v m2

Ceny povrchů za 1m2 DZ svislé Přechod pro 

chodce a 

cyklisty (ks)

Celkem
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12.9. Návrh zpracovatele na etapizaci opatření a postup realizace.  

Etapizace je irelevantní, realizace jedné varianty vylučuje realizaci ostatních. Prioritní 
realizace je doporučena pro průchodnou variantu. Zpracovatel studie doporučuje řešit trasu 
4/3var B, jako dočasnou stavbu, s ohledem na přípravu a realizaci přeložky I/13. 

12.10. Rizika na trase 4 

Na trase návrhu stavby 4/3 je kolize s připravovanou přeložkou silnice I/13. V případě 
prioritní realizace cyklostezky se bude jednat o stavbu dočasnou. Trasu cyklostezky 
navrhujeme koordinovat v rámci přeložky silnice I/13, jelikož je možné vyžít část stávajícího 
tělesa silnice, která bude přeložena.  
Návrh stavby 4/1 je v kolizi s majetkoprávními vztahy, skládkou a plochou regionálního 
biokoridoru. Kolize biokoridoru nelze vyloučit v místě propustku pod silnicí I/13, který je 
v tomto biokoridoru umístěn. 
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13.  Výkresové přílohy 
Situace širších vztahů: 

- Trasy 1 – 3 v KN_M 1:5000 
- Trasa 4 v KN_M 1:5000 

Dopravní řešení: 
- Trasa 1 
- Trasa 2 
- Trasa 3 
- Trasa 4 

Detail jednotlivých tras v ortofoto mapě: 
- Návrh úseků staveb trasa 1_M 1:1000 
- Návrh úseků staveb trasa 2_M 1:1000 
- Návrh úseků staveb trasa 3_M 1:1000 
- Návrh úseků staveb trasa 4_M 1:1000 

Výkres limitů využití území a jiné ochranné režimy: 
- Trasa 1 – 3_M 1:5000 
- Trasa 4_M 1:5000 

 
 

 

Přílohy projednání a dokladová část: 
01 – souhlasy/nesouhlasy a stanoviska jednotlivých vlastníků parcel: 

- Odeřský statek (Motejzík Čestmír) 
- ŘSD 
- Skládka Ostrov s.r.o.  
- SPÚCR 
- Ufarma 
- Vězeňská služba České republiky  

02 – ČEZ existence sítí 
03 – Tmobile existence sítí 
04 – GASnet existence sítí 
05 – Vodafone existence sítí 
06 – CETIN existence sítí 
07 – Město ostrov existence sítí 
08 – Policie DI stanovisko 
09 – Ostrovská teplárenská 
10 – DIAMO stanovisko 
11 - VaK Karlovy Vary existence sítí 
12 -Povodí Ohře podmínky 
13 – SPÚCR existence sítí 

Září 2022_Zpracoval Ing. Lenka Macková  


