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Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat řadě svých spolupracovníků na městském úřadě v Kadani za
pomoc při přípravě podkladů, zejména pak ing. Purnochové, ing. Frajtovi, ing. Jancákovi a
panu Prokopcovi. Dále patří mé poděkování ing. Brandovi za vytvoření map a podnětné
připomínky k návrhu tras, stejně tak i ing. arch. Fišerovi za dobré koncepční připomínky.

A)

ÚVOD

Generel cyklistické dopravy města Kadaně je dokument, který má za cíl stanovení
koncepce cyklistické dopravy jako součásti dopravního systému města. Bude sloužit pro
uplatňování potřeb cyklistiky ve městě i blízkém okolí. Zároveň navazuje na regionální
cyklistické stezky, které jsou prioritami Ústeckého kraje. Jedná se o otevřený dokument, který
se bude v průběhu času průběžně aktualizovat.
Konzervativním motoristům se může zdát, že nadměrná podpora cyklistické dopravy
je nadbytečná.
Proč tedy podporovat cyklistickou dopravu?
Cyklisté jsou často považováni tak trochu za „tiché blázny“, kteří riskují zdraví a zbytečně
plýtvají silami tam, kde lze využít jiného dopravní prostředku. Například automobilu, který se
stal v naši společnosti jakýmsi symbolem úspěchu , svobody a společenského postavení. A
přitom, kdyby se právě automobilová doprava ve městě nahradila alespoň z části cyklistickou,
došlo by k výraznému úbytku emisí výfukových plynů, hluku, prašnosti a jistě i k úbytku
dopravních nehod. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že cestování po městě Kadani na kole
za určitým cílem je mnohem jednodušší než autem. Nečekáte na křižovatkách při dopravní
špičce, nehledáte místo na parkování, využijete různých zkratek, kde s autem nemůžete.
Zároveň vám kolo umožní alespoň určitý fyzický pohyb, který samozřejmě v autě nemáte .
Často si lidé stěžují, že nemají na aktivní pohyb čas. Přitom každodenní jízda na kole do práce
může spojit dobré s užitečným a navíc si vylepšíte svou fyzickou zdatnost.
Vážnou námitkou proti jízdě na kole je bezpečnost cyklistů a obavy z dopravních nehod.
Úkolem pro město je naplánovat a postupně vybudovat bezpečnou a dostatečně rozsáhlou
infrastrukturu pro cyklisty, která by motivovala a lákala další příznivce cyklistické dopravy
vyhoupnout se do sedla kola.
Jednotlivé směry cyklistických stezek musí být bezpečné a musí zároveň vést k žádaným
cílům a logicky na sebe navazovat.
Generel cyklistické dopravy ve městě Kadani navrhuje vybudování sítě cyklistických
stezek a cyklistických tras, které budou sloužit pro rekreační účely i pro každodenní cesty
např. do práce či do školy. Jednotlivé úseky jsou plánovány samostatně, zejména trasy mimo
město, a také jsou a budou realizovány v rámci jiných investic, jako například při regeneraci
panelových sídlišť či ozelenění průtahu.
Generel má rovněž sloužit jako podklad pro systematickou projektovou přípravu a
výstavbu městské a příměstské cyklistické sítě včetně mobiliáře a podporu rozvoje základních
cyklistických služeb (stojany na kola, úschovny, půjčovny, odpočívadla).
Zároveň bude sloužit jako podklad pro zapracování cyklistických tras a stezek do
územního plánu města na ochranu koridorů všech navrhovaných tras a stezek, aby při
majetkových operacích s pozemky, dopravním značení, výsadbě zeleně, oprav komunikací,
parkovišť, chodníků, zastávek apod. byly zohledněny i potřeby cyklistické dopravy.
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Foto odpočívadla

B)

NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTY

Generel cyklistické dopravy navazuje a vychází z tzv. nadřazených dokumentů :
1) územní plán, 2) strategický plán rozvoje města a 3) koncepce Ústeckého kraje.
.

1) územní plán
Územní plán města Kadaně se v současnosti pořizuje podle nového stavebního zákona
a předpokládá se, že bude vydán do 31.12. 2009. V současnosti, v době tvorby Generelu
cyklistických stezek, je územní plán v připomínkové fázi a tudíž můžeme snáze zapracovat
připravené trasy z Generelu do územního plánu. Tento postup je velkou výhodou, protože v
případě již existujícího a platného územního plánu je jakákoliv změna zdlouhavá a
krkolomná. Následně jsou v textu uvedeny pasáže z právě připravovaného územního plánu.
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Textová část - návrh:

4.1.4.2 CYKLISTICKÁ DOPRAVA:
Navrhované řešení územního plánu respektuje existující cyklistické trasy dle velké
cykloturistické mapy Chomutovska z roku 2001.
Územní plán respektuje následující cyklistické trasy:
a) stávající cyklistická trasa na území města, která vede údolím řeky Ohře od Klášterce
n.O. po pravém břehu, ve městě přechází řeku a podhradím pokračuje k mostu přes
řeku Ohři na Želinu, Rokli a Nechranickou přehradu s nově realizovaným úsekem na
pravém břehu řeky Ohře ve směru na Zásadu;
b) napojení větve od nádraží ČD a ČSAD na Špitálském předměstí;
c) stávající propojení průmyslové zóny Královský Vrch – centrum podél ul. Klášterecké.
d) Hasištejn – Prunéřov Nová Víska – podjezd pod I/13 – Prunéřov nádraží – do
Kadaně;
e) Zásada u Kadaně – Brodce
Územní plán navrhuje následující cyklotrasy zázemí města:
a) cyklistická trasa Špitálské předměstí, ulicí Polní a dále v souběhu s okružní naučnou
stezkou přes Jelení vrch, nový most a zpět do města k autobusovému nádraží;
b) cyklistické propojení město – vrchy – s návazností na trasy směr Tušimice a směr
Prunéřov sever Překonání obou dopravních tepen novým mostem je pro cyklistickou
dopravu ve městě.
Na cyklotrasy ve městě bude navazovat síť navrhovaných cyklotras v řešeném území:
c) nové napojení Rooseveltovy sady – Mikulovice – směr Klášterec n/Ohří;
d) nové napojení most přes Ohři – Kadaňská Jeseň;
e) nové napojení dle požadavků RP JV předpolí – od Ohře – přes středový parkový
prostor k vodojemu návrh.
f) ETU – rekultivované výsypky – návaznost na směr Nová Víska;
g) ETU – rekultivované výsypky – Kadaň (sedlem mezi vrchy);
h) ETU – areál Sempra – podél silnice II/568 – směr Kadaň;
i)

Kadaňská Jeseň – Pokutice přes Mostecký vrch;

j)

Prunéřov (podjezd pod I/13) – Málkov;

k) rekultivované výsypky ETU – navržené větvení cyklotras v prostoru nových
rekultivačních prací.
l)

Kadaň – Zásada u Kadaně po levém břehu Ohře a centrem obce k silnici na
Rašovice;

m) Úhošťany – Krásný Dvoreček;
n) Kadaň – Kadaňská Jeseň – areál Střelnice – Úhošťany – Zvoníčkov – Kojetín;
o) Kadaň – areál Sempry – Lomazický výběžek – severní břeh Nechranické vodní
nádrže
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Všechny významné trasy budou vybaveny orientačním systémem, případně odpočivnými
místy.

4.1.5 TURISTICKÉ PĚŠÍ TRASY
Na pěší trasy samotného města a jeho zázemí navazuje stávající systém pěších turistických
značených cest v širším okolí města, který bude postupně doplňován o trasy umožňující
nová propojení v území a zpřístupňující další zajímavá místa:
a) Kadaň – Zásada u Kadaně podél Ohře a centrem obce k silnici na Rašovice;
b) Zásada u Kadaně – Brodce;
c) Brodce – k naučné stezce Úhošť;
d) Brodce – Úhošťany – Krásný Dvoreček;
e) Kadaň – Kadaňská Jeseň – areál Střelnice – Úhošťany – Zvoníčkov – Kojetín;
f) Kadaň – areál Sempry – Lomazický výběžek – severní břeh Nechranické vodní
nádrže – areál Sempry – elektrárna ETU II;
g) Nová Víska – nádraží Prunéřov – Kadaň.
Řešení předpokládá možný souběh pěších turistických tras s cyklotrasami vyjma úseku
naučné stezky na Úhošť, která je navržena v horních partiích Úhoště bez cyklistické dopravy.

Textová část - odůvodnění:

3.3.4.2.- CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Navrhované řešení územního plánu respektuje existující cyklistické trasy dle velké
cykloturistické mapy Chomutovska z roku 2001:
•

dálková trasa …Radonice – Rokle – Kostelní Dvůr v Kadani – Pokutice – Zásada u
Kadaně– Klášterec n.Ohří …
• značená cyklotrasa Radonice – Kojetín – Zvoníčkov – Úhošťany – Kadaň
• značená cyklotrasa Úhošťany – Brodce – Zásada u Kadaně
Na ploše vlastního města Kadaně jsou cyklistické trasy:
•

•
•
•

údolím řeky Ohře od Klášterce n.O. po pravém břehu. Ve městě přechází řeku a
podhradím pokračuje k mostu přes řeku Ohři na Želinu, Rokli a Nechranickou
přehradu. Ve městě na Špitálském předměstí je na cyklistickou trasu napojena větev
od nádraží ČD a ČSAD ( vedena přes sportovní areál, ul. Školní a Sokolovská na
Špitálské předměstí), která zatraktivňuje výše popsanou cyklistickou trasu pro širší
veřejnost napojením na hromadnou dopravu. V souvislosti s oživením nábřeží
dochází vzhledem k lokálním změnám místní komunikace a parkovišť k úpravám
trasování cyklostezky v úseku mezi hrází přehrady a hradem. Realizován je úsek na
pravém břehu řeky Ohře ve směru na Zásadu
stávající propojení průmyslové zóny Královský Vrch – centrum podél ul. Klášterecké.
Hasištejn – Prunéřov Nová Víska – podjezd pod I/13 – Prunéřov nádraží – do Kadaně
Zásada u Kadaně – Brodce

Územní plán navrhuje následující cyklotrasy zázemí města:
p) cyklistická trasa Špitálské předměstí, ulicí Polní a dále v souběhu s okružní naučnou
stezkou přes Jelení vrch, nový most a zpět do města k autobusovému nádraží;
q) cyklistické propojení město – vrchy – s návazností na trasy směr Tušimice a směr
Prunéřov sever Překonání obou dopravních tepen novým mostem je pro cyklistickou
dopravu ve městě.
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Na cyklotrasy ve městě bude navazovat síť navrhovaných cyklotras v řešeném území:
r) nové napojení Rooseveltovy sady – Mikulovice – směr Klášterec n/Ohří;
s) nové napojení most přes Ohři – Kadaňská Jeseň;
t) nové napojení dle požadavků RP JV předpolí – od Ohře – přes středový parkový
prostor k vodojemu návrh.
u) ETU – rekultivované výsypky – návaznost na směr Nová Víska;
v) ETU – rekultivované výsypky – Kadaň (sedlem mezi vrchy);
w) ETU – areál Sempra – podél silnice II/568 – směr Kadaň;
x) Kadaňská Jeseň – Pokutice přes Mostecký vrch;
y) Prunéřov (podjezd pod I/13) – Málkov;
z) rekultivované výsypky ETU - navržené větvení cyklotras v prostoru nových
rekultivačních prací.
aa) Kadaň – Zásada u Kadaně po levém břehu Ohře a centrem obce k silnici na
Rašovice;
bb) Úhošťany – Krásný Dvoreček;
cc) Kadaň – Kadaňská Jeseň – areál Střelnice – Úhošťany – Zvoníčkov – Kojetín;
dd) Kadaň – areál Sempry – Lomazický výběžek – severní břeh Nechranické vodní
nádrže
Všechny významné trasy by měly být vybaveny orientačním systémem, případně
odpočivnými místy.

3.3.4.3 TURISTICKÉ PĚŠÍ TRASY
Na pěší trasy samotného města a jeho zázemí navazuje systém pěších turistických
značených cest v širším okolí města, jedná se o tyto pěší trasy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadaň-Měděnec (modrá)
Kadaň-Pokutice - naučná stezka Úhošť – Zásada u Kadaně - Klášterec n.O.
(červená)
Kadaň-Mašťov (modrá)
Kadaň ČD, hl.nádr.- Kolina (zelená)
Kadaň ČD, hl.nádr.- Hasištejn - Nová Ves u Křímova (modrá)
Kadaň – Zásada u Kadaně – Meziříčí – Brodce – U Studánek – Vintířov (žlutá)
naučná stezka v NPR Úhošť
naučná stezka Kadaň – Tušimice.

Stávající síť turistických tras bude postupně doplňována o trasy umožňující nová propojení
v území a zpřístupňující další zajímavá místa:
•
•
•
•
•
•

Kadaň – Zásada u Kadaně podél Ohře a centrem obce k silnici na Rašovice
Zásada u Kadaně – Brodce v souběhu s cyklotrasou
Brodce – k naučné stezce Úhošť
Brodce – Úhošťany – Krásný Dvoreček – Rokle – Nechranická vodní nádrž
Kadaň – Kadaňská Jeseň – areál Střelnice – Úhošťany – Zvoníčkov – Kojetín
Kadaň – areál Sempry – Lomazický výběžek – severní břeh Nechranické vodní
nádrže – areál Sempry – elektrárna ETU II
• Nová Víska – nádraží Prunéřov – Kadaň
Řešení předpokládá možný souběh pěších turistických tras s cyklotrasami vyjma úseku
naučné stezky na Úhošť, která je navržena v horních partiích Úhoště bez cyklistické
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dopravy.Ve výkresové části jsou uvedeny vybrané cyklistické trasy a stezky, turistické

trasy, in line dráha a naučné stezky.

2) strategický plán rozvoje města
Strategický plán města řeší výstavbu cyklostezek v kapitole VI. Záměry a návrhy
opatření – priorita F: Technická infrastruktura. Jedná se o opatření spíše obecnějšího
charakteru, nicméně lze z nich vycházet, protože rámují v koncepci rozvoje města Kadaně
snahu o řešení cyklistické dopravy ve městě a okolí.

Návrh opatření F.3.5. Rozvíjet systém cyklostezek:
Cyklistická doprava jako stále rozšířenější druh dopravy hraje čím dál větší význam v
upevňování vzájemných regionálních vazeb a podstatnou měrou stimuluje rozvoj
cestovního ruchu. Základní infrastrukturu tvoří systém značených cyklotras a
cyklostezek. Kadaní prochází dálková cyklotrasa 35 (Karlovy Vary – Plzeň) a místní
trasy 3000 (Klášterec – Kadaň – Chomutov) a 353 (Kadaň – Žatec), doposud chybí
cyklostezky (komunikace určené výhradně pro cyklistickou a pěší dopravu).
Trasování nových cyklostezek je vždy koncipováno s ohledem na požadavky
aktuálně žádaných místních vazeb, propojení turisticky významných míst a oblastí,
vedení v atraktivních krajinných polohách, širší vztahy a zapojení do nadřazené sítě
cyklistické a ostatní dopravní infrastruktury. Město Kadaň vytváří místní koncepci sítě
cyklostezek, která ve výsledku propojí pracovně a turisticky významná místa v okolí
města. Ve spolupráci Kadaně s Kláštercem nad Ohří v současnosti vzniká 1.etapa,
která propojí obě města novou trasou podél řeky Ohře a stane se páteřní trasou, na
kterou budou ve výhledu navazovat další etapy (prodloužení cyklostezky do Hradce,
k Nechranicím a Žatci, na opačnou stranu dále podél řeky ke Kyselce, nová větev na
Prunéřov, Chomutov ad.). Tento místní systém cyklotras a cyklostezek
bude sledovat napojení do nadřazených a sousedních systémů a rozvíjet vazby na
Radonicko, do Karlovarské oblasti, Saska, Dolnooharské tabule, Polabí.
Výstup(y): Realizace místního systému cyklostezek
Hlavní garant: Město Kadaň
Spolupracující instituce: Město Klášterec nad Ohří, další dotčené obce a města,
Mikroregion Radonicko, SD, ČEZ, příslušné komise rady města
Náklady (odhad): 1.etapa ca 5,5 mil Kč, dále dle rozsahu jednotlivých etap
Fin. zdroje (možné): Město Kadaň, spolupracující obce a města, MŽP, MMR,EU
Termín: 1. etapa od 2005, další etapy průběžně
Další poznámky: Nutno zajistit návaznost na připravovanou promenádu
podél Ohře – viz Návrh opatření E.3.5.
Úkol 1Realizace 1.etapy.
Úkol 2 Zpracování projektové dokumentace na další etapy.
Úkol 3 Postupná realizace dalších úseků.
Návrh opatření F.3.6. Cyklokruh Nástup
Návrh opatření navazuje na místně rozvíjený systém cyklistické dopravy (viz Návrh
opatření E.3.5.). Důvodem pro vyčlenění tohoto úseku v rámci SPK je společné úsilí
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dotčených sídel při získávání státních subvencí z fondu pro revitalizace území
postižených těžbou hnědého uhlí. Propojit Kadaň s Chomutovem, Březnem,
Nechranickou přehradou a dalšími sídly a krajinnými celky okružní cyklostezkou po
obvodu hnědouhelných lomů Nástup, Merkur a Libouš. Cyklokruh Nástup bude
napojen na vnější rozvíjený systém cyklotras v takovém technickém a trasovém
provedení, aby se stal trvalou integrální součástí komunikačního systému v postupně
rekultivovaném a revitalizovaném území. Výchozím podkladem k postupné realizaci
projektu bude dopravní studie provedená v souladu s příslušnými koncepčními
dokumenty.
Výstup(y): Dopravní studie cyklostezek
Hlavní garant: Město Kadaň
Spolupracující instituce: Město Chomutov, Obec Březno, ostatní dotčené obce, SD,
VÚHU Most, příslušné komise rady
Náklady (odhad): řádově desítky tisíc, ověřit možnost státní dotace v rámci
revitalizačních opatření území postižených těžbou uhlí
Fin. zdroje (možné): Město Kadaň, MŽP, MMR, EU...
Termín: dle aktuálních požadavků
Další poznámky: Projekt nutno koordinovat s Návrhem opatření D.1.5.
Vstupním podkladem bude Generel cyklotras na okrese
Chomutov. Studie bude podkladem pro další projekční
fáze a jako součást UPD bude mj. nosným podkladem pro
aktualizace Studie revitalizačních opatření v SHR –
chomutovská oblast.
Úkol 1 Zahájit jednání s ostatními městy a spolupracujícími institucemi, sladit cíle,
definovat organizační a ekonomickou strukturu procesu směřující k pozdější
realizaci.
Úkol 2 Vypracovat zadání studie a vyhledat zpracovatele.
Úkol 3 Zpracovaná studie.
Úkol 4 Pokračovat v dalších fázích projektu a zahájit realizaci.
Návrh opatření F.3.4. Nábřežní promenáda podél Ohře
Realizovat pěší promenádu podél levého břehu Ohře v úseku od františkánského
kláštera po silniční most a zhodnotit tak možností řeky jako výletního cíle obyvatel i
návštěvníků města. Promenáda povede souběžně s budoucí cyklostezkou s
asfaltovým povrchem (viz Návrh opatření E.3.6. ) a bude možné nábřeží využít jak k
procházkám, tak k jízdě na kole nebo in-line bruslích. Předpokladem je následný
rozvoj kulturních a cestovních aktivit i na komerční bázi (občerstvení, piknik, dětská
hřiště, pódium, tábořiště aj.), k čemuž jsou vytvářeny podmínky již ve fázi projektové
přípravy. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace v koordinaci s
přípravou realizace cyklostezky.
Výstup(y): Realizace promenády
Hlavní garant: Město Kadaň, Spolupracující instituce příslušné odbory a komise
Náklady (odhad): 160 mil
Fin. zdroje (možné): Město Kadaň, EU, Ústecký Kraj, soukromé subjekty
Termín: 2008 – 2013
Další poznámky: Nabízí se koordinovat realizaci nábřežní promenády s Návrhem
opatření C.3.4. – Narozeniny Maxipsa Fíka. Promenáda svým umístěním v atraktivní
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poloze na rozhraní města a krajiny, doprovodným vybavením a prostorovými
možnostmi poskytne příhodný prostor pro konání větších společenských akcí
herního charakteru. Navíc, obnovení společenského ruchu v okolí řeky bude
navázáním na částečně zaniklé tradice – urbanisticko-krajinný celek
obsahující klášterní park, výletní restaurant Split a říční lázně poskytoval obyvatelům
Kadaně bezprostřední možnost krátkodobé rekreace.
Úkol 1 Vybrat dodavatele a realizovat promenádu dle zpracovaného projektu.

3) koncepce Ústeckého kraje
Z koncepce Ústeckého kraje vyjímám část dotýkající se města Kadaně. Z koncepce
kraje vyplývá jednoznačně jako priorita pro Kadaňsko budování „Cyklistické stezky Ohře“
(podél řeky) Ohře navazující na stezku z Karlovarského kraje, která pokračuje Kadaní na
Nechranice, Žatec, Louny a Litoměřice.

Přehled cyklotras Ústeckého kraje
V dnešní době, kdy cyklistika, zvláště pak rodinná, prožívá značný rozmach a kdy je
zvýšená poptávka po cyklostezkách a cyklotrasách, je potřeba podporovat výstavbu nových
tras a rovněž údržbu a doplňování tras stávajících. Pro evidování a značení cyklostezek byl
vytvořen národní systém značení, který trasy rozlišuje jednak podle významu (I. – IV. třída) a
jednak podle umístění v republice (počáteční číslo z celkového čísla cyklostezky – u
cyklostezek regionálního významu). Cyklistické trasy jsou rozděleny do čtyř tříd, třídě
odpovídá počet cifer v číselném označení trasy (např. 1, 47, 471, 0028).
1. třída (mezinárodní dálkové) – trasy mezinárodní úrovně propojující velká města v
Evropě .
2. II. třídy (dálkové) – trasy nadregionálního významu
3. III. třída (regionální) – propojení regionálních cílů
4. IV. třída (místní) – lokální propojení

Cyklotrasy II. třídy
Číslo cyklistické trasy: 35
Cyklotrasa začíná v Měděnci napojením na cyklostezku II. třídy č. 23. Na 9,56 – 10,12
km v Klášterci nad Ohří dochází ke křížení s částečným souběhem s cyklotrasou č. 3000 a na
10,68 km na č. 3001. Trasa pokračuje po pravé straně řeky Ohře až do Kadaně, kde se opět
potkává na 18,43 km s trasou č. 3000 a poté se stáčí k jihu a za obcí Podbořanský Rohozec
opouští území Ústeckého kraje a vstupuje do kraje Karlovarského.

Cyklotrasy IV. třídy
Číslo cyklistické trasy: 3000
Trasa se v Kadani napojuje na cyklotrasu II. třídy č. 35 a pokračuje směrem na západ
po levém břehu řeky Ohře, kde se v Lužném napojuje na trasu č. 3004.
Číslo cyklistické trasy: 3001
Trasa vychází z Klášterce nad Ohří, kde se napojuje na cyklotrasu č. 35 a pokračuje
směrem na západ po pravém břehu řeky Ohře a v Okounově na 6,92 km se na ní napojuje
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trasa č. 3004. Za Okounovem na 8,40 km opouští cyklotrasa Ústecký kraj a přechází do kraje
Karlovarského.
Zrušení stávající cyklotrasy-zrušení cyklotrasy je navrženo u těch případů, kdy trasa vede
paralelně s jinou trasou, která je vyšší třídy, či má lepší podmínky pro cykloturistiku. Zrušení
bylo navrženo, projednáno a odsouhlaseno u následujících cyklotras:
Cyklotrasa č. 3001 – Okounov – Klášterec nad Ohří – vede paralelně s cyklostezkou č. 204 a
po silnici III. třídy.
Veškeré výše popsané změny a zrušení stávajících cyklotras jsou patrné z mapového
podkladu, kde jsou zakresleny původní trasy s čísly a nově navržené trasy a čísla. Čísla
cyklostezek, které jsou ve studii uváděny včetně nových jsou projednány a schváleny Klubem
českých turistů.

Přehled nových tras a doplňků

Prostřednictvím těchto prací a podnětů od jednotlivých obcí nebo sdružení byl
proveden návrh nových tras a stezek tak, aby pro veřejnost byla zpřístupněna řada kulturních,
historických, přírodních a památkově významných lokalit, kterých je v Ústeckém kraji značné
množství. Zdroje, cíle a jejich priority byly na mnoha projednání konzultovány
s pořizovatelem a řadou zainteresovaných institucí resp. orgánů státní správy a takto jsou také
ve studii dokumentovány. Nově navržené trasy vychází z celkové koncepce vzniku a rozvoje
cyklistické sítě v České republice. Trasy je možno rozdělit dle významu na nadregionální,
regionální, významné lokální a ostatní. Návrhy nových tras jsou zpracovány do mapy návrhů,
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kde jsou zároveň barevně odlišeny pro lepší orientaci, a to zejména návrhů základní sítě
cyklistických tras Ústeckého kraje. Návrhy nových tras jsou patrny z map cyklistických tras č.
4 a 5/1-3 přílohy kapitoly 12. Některým novým trasám širšího významu bylo již Klubem
českých turistů přiděleno číslo, které je u tras v mapovém podkladu uvedeno. Nově navržené
cyklistické trasy jsou v rámci geografických možností co nejvíce přiblíženo k významným
historickým a kulturním památkám, případně technickým zajímavostem.
Nadregionální Cyklostezka III. třídy č. 204 – Cyklostezka podél řeky Ohře
Cheb - Boč – Lužný – Klášterec - Kadaň - Žatec – Postoloprty – Louny Libochovice –
Budyně – Brozany – Litoměřice
Nově navržená trasa propojí pro cykloturisty památky, jako jsou zříceniny hradů
Šumburk a Egerburg, povede přes městskou památkovou rezervaci Kadaň a Žatec, přes město
Louny. V Křesíně bude možno odbočit buď na zámek v Peruci, nebo na zříceninu hradu
Hazmburk, v Libochovicích je renesanční zámek a v Budyni nad Ohří Jandovo městské
muzeum s atraktivní dochovanou alchymistickou dílnou ze 16. století. V Terezíně, přes který
cyklotrasa povede je Muzeum Ghetta a Malá pevnost. Trasa končí v Litoměřicích, kde je
historické náměstí, rozhledna Mostka a Muzeum a galerie Litoměřické a Oblastní vlastivědné
muzeum.
Cyklostezka III. třídy č. 204 - podél Ohře – Cheb - Litoměřice
Trasa je vedena podél řeky Ohře a vede od hraničního přechodu v Karlovarském kraji a
pokračuje východním směrem k Ústeckému kraji, kde je připravována projektová
dokumentace pro její pokračování až k cyklostezce č. 2 v Litoměřicích. Její předpokládaná
trasa je Boč – Lužný – Klášterec - Kadaň - Žatec – Postoloprty – Louny – Libochovice –
Budyně – Brozany – Litoměřice.
Některé úseky trasy jsou již sjízdné, ale dle stávajícího značení mají odlišné číslování. Dle čl.
4.6 je patrno, kterým úsekům je po změně číslování přiděleno č. 204. Předpokládaná délka
trasy v Ústeckém kraji je 143,5 km. K dnešnímu dni, tj. k 31.3.2007, je Ústeckým krajem
vypsáno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně
zajištění územního rozhodnutí.

Základní nadregionální
Nadregionální (dálkové) cyklotrasy spojují vzdálené cíle (např. evropská síť
cyklistických tras). Plní funkci rekreační. Tomu by mělo odpovídat vedení tras, výběr
turistických atraktivních cílů a vybavenost na trase (ubytovny, servisy, mapy).
Jednou z hlavních priorit Ústeckého kraje je podpora rozvoje cyklistické sítě
především nadregionálních tras. K dnešnímu dni, tedy k 31.3.2007, jsou Ústeckým krajem
podporovány 4 z nadregionálních cyklotras: Labská cyklostezka – č. 2,
Krušnohorská magistrála - č. 23,
Cyklostezka Ohře – č. 204 ,
Cyklostezka Ploučnice – č. 251
Na tyto cyklostezky byly Krajským úřadem postupně vypsány výběrová řízení na
zpracování vyhledávací studie a dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně zajištění
územního rozhodnutí a to buď na celou cyklostezku (Ploučnice) nebo pouze na chybějící
úseky (ostatní).
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C)

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
CYKLISTICKÝCH TRAS

Pro představu o nárocích jednotlivých typů cyklistických komunikací uvádím obvykle
používané nebo doporučované hlavní parametry. Pro návrhy platí ČSN 73 6110.
Při zpracování konkrétních návrhů budeme pochopitelně vycházet z místních podmínek.
Komunikace pro cyklisty musí splňovat požadavky na průjezdný profil jízdního kola a
cyklisty, do něhož nesmějí zasahovat žádné pevné překážky, ve vozovce nesmí být umístěny
vpusti, jejichž mříže jsou souběžné se směrem jízdy.
Při stanovení profilu je doporučeno vycházet z následujících hodnot:
šířka jízdního kola… ………. 60 cm
nutný pohybový prostor……. 2x20 cm
bezpečnostní prostor………... 2x25 cm
podjezdná výška……………. 250 cm

Základní typy cyklistických tras
a) samostatná cyklistická stezka – šířka cyklistického pásu pro obousměrný
provoz je doporučena 300 cm.
b) nedělená stezka pro pěší a cyklisty – nejmenší šířka je doporučována 300 cm.
Tato šířka zajistí v případě setkání jednoho cyklisty a dvou pěších nezbytný prostor
100cm pro cyklistu a 2x75cm pro pěší.
c) dělená cesta pro pěší a cyklisty – minimální šířka je 400cm s doporučeným
dělením 200cm+200cm.
d) cyklistická trasa na dopravně zklidněné komunikaci (pěší zóna, obytná ulice
aj.)- cyklista využívá spolu s ostatními účastníky provozu dopravní prostor,
v němž je povolena jízda pouze rychlosti do 20km/hod.
e) cyklistické pruhy na vozovce- doporučená šířka pruhu vyznačeného na vozovce
je 150cm +25cm vodící proužek.
f) cyklistická trasa na polní a lesní cestě- pro cyklistický provoz jsou využívány
málo frekventované účelové komunikace jejichž šířka bývá obvykle v rozpětí 2,55m.
g) cyklistická trasa vedená společně s motorovou dopravou na obslužné
komunikaci- pro cyklistický provoz je využívána komunikace s malou intenzitou
dopravy.
Podélný sklon by neměl překročit na komunikaci pro cyklisty v pahorkovitém území 6%.
Přitom délka úseku se stoupáním 4% by neměla překročit 250m, 6% pak 65m. Na kratší
vzdálenost (do 8m)je však možno použít stoupání až 12% .
Poloměry směrových oblouků jsou závislé na navrhované rychlosti. Při rychlosti
30km/hod je minimální poloměr 22 m a při rychlosti 20km/hod pak 8 metrů.
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D)

PROCES VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY

Cesta od nápadu k projížďce po nové cyklistické trase je vždy delšího trvání a má při
svém vývoji i řadu úskalí. Na počátku je myšlenka vybudovat cyklistickou stezku. Je dobré
její realizaci plánovat koncepčně v souvislostech s územním plánem, strategickým plánem
rozvoje města a také s regionálními záměry vyššího správního celku. Pokud máme skutečně
jasno odkud kam by měla stezka vést, nastupuje úloha projektanta, který navrhne studii pro
zadaný směr stezky a zároveň si již zjišťujeme majetkové poměry na zamýšleném úseku.
Majetkové řešení trasy přináší kromě shánění finančních prostředků na samotnou realizaci
největší úskalí při přípravě stavby. Na začátku najde projektant se zadavatelem společně tu
nejoptimálnější trasu. Poté, než se začne s projektovou dokumentací, nastupují jednání
s vlastníky pozemků pod budoucí cyklistickou stezkou. Řešení jsou různá, od vykoupení
pozemků přes směnu pozemků až po dlouhodobý pronájem. Stane se, že narazíte na vlastníka
pozemku, který má velmi neúměrné nároky na majetkové vypořádání . Pak hledáte
alternativní řešení v podobě objížděk apod. Tím se trasa prodlužuje, prodražuje a realizace
zdržuje. Jen například prostá směna pozemků pod cyklistickou lávkou na kadaňský stupeň se
státním podnikem České lesy trvala déle než rok.
Po vyřešení majetkových záležitostí na plánované trase můžeme zpracovat projektovou
dokumentaci, která nám v závěru odhalí mimo jiné i přibližné náklady na stavbu. Výstavba
cyklistických stezek není vůbec levná záležitost. 1km v intraviliánu města (bez výkupů
pozemků) přijde cca na 2- 4 mil Kč (přeložky sítí, bezbariérové a slepecké úpravy, značení,
výsadky zeleně, překonání komunikací apod.). V extraviliánu je cena ovlivněna druhem
zvoleného povrchu, výkupy pozemků, přemostěními říčních toků či jiných komunikaci apod.
Podaří-li se získat finanční prostředky na stavbu vyprojektované etapy, můžeme začít
s realizací. Celkový proces výstavby cyklistické stezky od prvotního záměru po ukončení
stavby tak trvá nejméně dva roky a je tedy nutné už při realizaci jedné etapy řešit majetkově a
projekčně etapu další. Podobný postup aplikujeme od roku 2004 i v Kadani.

E)

INTENZITA AUTOMOBILOVÉ
DOPRAVY

Intenzitu dopravy ve městě ukazují výsledky posledního sčítání dopravy v Kadani na
silnicích II/224 a II/568, které zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2005. Obě
uvedené silnice jsou páteřními komunikacemi ve městě a jsou také ve vlastnictví Ústeckého
kraje. Z přiložené mapy je patrno, že sčítací úseky se nacházeli na silnici II/224 u
Františkánského kláštera, u obvodního oddělení PČR, na průtahu u 1.ZŠ a poblíž autobazaru
Mertlík . Na silnici II/568 bylo provedeno sčítání poblíž kadaňského hřbitova. Ve sčítání jsou
zobrazeny celoroční průměry za 24 hodin. Sčítány byly všechny druhy motorových vozidel
včetně monitoringu intenzity cyklistického provozu. Výsledky sčítání v přiložené tabulce
dokumentují hustotu silničního provozu na páteřních komunikacích ve městě a jsou zároveň
podpůrným argumentem pro přípravu alternativní cyklistické dopravy ve městě. Přiložená
tabulka rovněž dokumentuje pro srovnání sčítání ve městech Chomutov, Vejprty a Klášterec
nad Ohří.
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F)

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území generelu cyklistické dopravy je vymezeno územím města Kadaně
s okolními osadami Prunéřov , Tušimice, Brodce, Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Pokutice,
Zásada u Kadaně a Nová Víska . Snahou generelu je , aby navržená cyklistická síť na území
města Kadaně pokud možno pokrývala rovnoměrně s přihlédnutím na dílčí cyklistické cíle
(do práce, do školy, za rekreací a odpočinkem, do centra, za sportem, do sousedního regionu)
a také s přihlédnutím na hustotu silniční dopravy, které se snažíme, pokud je to technicky
možné, vyhnout a nahradit hlavní silniční spoje bezpečnějšími a pro cyklisty pohodlnějšími
alternativami propojení cyklistických cílů.

G)

SOUČASNÝ STAV CYKLISTICKÉ
DOPRAVY V KADANI

V Kadani jsme začali s přípravou výstavby cyklistických stezek v roce 2003. Na počátku
jsme určili tři regionální směry : 1. západní podél Ohře do Klášterce nad Ohří – ten byl již
vybudován v letech 2005 – 2007 od kadaňského stupně přes osadu Zásada až na hranici
území města Kadaně, zde navazuje stezka po území Klášterce nad Ohří přes Rašovice až do
kláštereckého zámeckého parku.
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Snímek lávky z již vybudované cyklistické stezky Kadaň – Klášterec nad Ohří.
2. severovýchodní navazující na stezku od Ohře
podél průtahu přes lesopark na výsypky až do Prunéřovského údolí. Na této etapě se zahájila
stavba první části městem v roce 2008 podél průtahu do parku. Na další části etapy je
postupně zpracovávána projektová dokumentace a jsou řešeny majetkové poměry.
3. jihovýchodní je pokračováním stezky podél Ohře
v souladu s koncepcí Ústeckého kraje na Nechranickou přehradu a dále do Žatce, Loun a
Litoměřic. Tato část je ve fázi příprav projektové dokumentace, kterou zajišťuje krajský úřad.
Zároveň jsme průběžně řešili výstavbu části cyklistických stezek ve městě v rámci
regenerace sídlišť ( B,C ), řešení ozelenění průtahu a oprav komunikací. Tyto dílčí úseky je
nutné postupně propojit a vytvořit navazující síť cyklistických stezek v Kadani. V roce 2008
byla také dokončena cyklistická stezka na průmyslovou zónu Královský vrch.
Cyklistická stezka podél Ohře ve městě bude řešena v rámci budování nábřežní
promenády od kadaňského stupně po silniční most přes Ohři.
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H)

CÍLE CYKLISTICKÉ DOPRAVY
V KADANI

Navržená cyklistická síť umožní rychlé, plynulé, bezpečné a pohodlné spojení většiny
významných cílů cyklistické dopravy ve městě a formou návaznosti i na regionální tratě
v jeho blízkém okolí. Návrh cyklistické sítě je veden snahou o minimalizaci překonávaného
převýšení i za cenu prodloužení trasy zejména v blízkém kopcovitém okolí města.
Pochopitelně není vždy technicky a prostorově možné cyklostezku dovést až k
samotnému cíli. Mnohdy se jedná o kombinaci cyklostezky s cyklistickou trasou či
komunikací s vyznačeným cyklistickým pruhem nebo cyklistickou trasu vedenou společně s
motorovou dopravou na komunikaci apod.
Předpokládané cyklistické cíle navržené v generelu
a) Kultura a služby – určuje cíle typu městský úřad, půjčovna kol, historické
památky, nádraží, kulturní instituce apod.
b) Školy – mapuje jednotlivé základní a střední školy, včetně domu dětí a
mládeže, kde se předpokládá cílové místo pro dojíždějící školáky, studenty
nebo personál uvedených zařízení.
c) Sport – zahrnuje významnější sportoviště na území města, které mohou být
cílem cyklistické dopravy.
d) Regionální cíle – nejbližší okolí města a vzdálenější cíle v regionu jako např.
Klášterec nad Ohří, Karlovy Vary, Žatec, Louny, Litoměřice, Chomutov,
Měděnec, Klínovec, Vejprty, Sasko (SRN).
Jednotlivé cíle jsou na přiložené mapě vyznačeny číslicí v v geometrickém
obrazci podle typu cíle a zároveň jsou rozlišeny barevně.
Uvedená legenda se váže k mapě č.1.
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LEGENDA:
KULTURA A SLUŽBY

ŠKOLY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

městský úřad, náměstí Míru, informační centrum,
městský úřad ul. Jana Roháče
budoucí půjčovna kol v č.p. 7, servis kol
kulturní dům Střelnice
kulturní dům Orfeum
kino Hvězda
areál bývalého letního kina – Amfík

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

průmyslová škola stavební, ul. Komenského
gymnázium, ul. 5. května
zemědělská škola, ul. 5. května
základní škola, ul. Pionýrů
základní škola, ul. Školní
základní škola, ul. Na Podlesí,
základní škola, ul. Chomutovská

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

františkánský klášter s kostelem 14 pomocníků a klášterní zahradou 8. dům dětí a mládeže Šuplík
alžbětinský klášter se zahradou
Kadaňský hrad
Mikulovická brána
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
kaple Růžencového bratrstva
barbakán
zrušený minoritský klášter ‐ Okresní archiv
kostel Svaté Anny
domov důchodců
autobusové nádraží
vlakové nádraží
nemocnice – poliklinika
nemocnice – dětské oddělení

SPORT

OKOLÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

skate park
in‐ line hřiště pod hrází
areál cyklotrialového hřiště
multifunkční hřiště Šuplík
areál koupaliště
zimní stadion
areál budoucí sportovní haly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

tenisový areál
nohejbal
pozemní hokej
softbal
in‐ line okruh Rooseweltovy sady
dopravní hřiště v areálu bývalých kasáren
hřiště
křižovatka regionálních cyklostezek na Špitálském předměstí
fotbalový stadion
škvárové hřiště
travnaté hřiště

8. Klášterec nad Ohří
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sídliště Strážiště
průmyslová zóna Královský vrch
průmyslová zóna Verne
elektrárna Tušimice
elektrárna Prunéřov
Nechranická přehrada
koupaliště v Prunéřovském údolí

mimo mapu
mimo mapu
mimo mapu
mimo mapu
mimo mapu

I) NÁVRH CYKLISTICKÝCH TRAS
A STEZEK V KADANI
Jednotlivé navržené úseky cyklistických stezek jsou vyznačeny v přiložené mapě
č. a jsou označeny velkými písmeny v kruhu. Jednotlivé trasy jsou na mapě děleny pro větší
přehlednost na několik úseků s označením velkým písmenem a číslem úseku. Např. trasa A se
skládá s úseků A1 až A6.

Adobe Acrobat 7.0
Document

Mapu lze otevřít buď ve formátu PDF nebo využít k prohlídce návrhu tras mapy uvedené
níže s použitím CTRL a kolečka na myši.
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Mapa č. 1
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Mapa č. 2
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LEGENDA: s méně cíli k mapě
č.2
KULTURA A SLUŽBY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

městský úřad, náměstí
Míru, informační centrum
městský úřad ul. Jana
Roháče
budoucí půjčovna kol v
č.p. 7, servis kol
kulturní dům Střelnice
kulturní dům Orfeum

ŠKOLY

SPORT

1.

průmyslová škola stavební,
1.
ul. Komenského

skate park

2.

gymnázium, ul. 5. května

in‐ line hřiště pod hrází

4.
5.

areál cyklotrialového
hřiště
multifunkční hřiště Šuplík
areál koupaliště

6.

zimní stadion

7.

areál budoucí sportovní
haly

8.

tenisový areál

9.
10.

in‐ line okruh Rooseweltovy sady
dopravní hřiště v areálu bývalých kasáren

zrušený minoritský klášter ‐ Okresní archiv

11.

křižovatka regionálních
cyklostezek na Špitálském
předměstí

kostel Svaté Anny
domov důchodců
autobusové nádraží
vlakové nádraží
nemocnice – poliklinika

12.

fotbalový stadion

kino Hvězda

3.
4.
5.
6.

areál bývalého letního kina
7.
– Amfík

františkánský klášter s
kostelem 14 pomocníků a 8.
8. klášterní zahradou
9. kostel Stětí sv. Jana Křtitele
10. Kadaňský hrad

11.
12.
13.
14.
15.
16.

zemědělská škola, ul. 5.
května
základní škola, ul. Pionýrů
základní škola, ul. Školní
základní škola, ul. Na
Podlesí,
základní škola, ul.
Chomutovská plus základní
škola praktická

2.

dům dětí a mládeže Šuplík

3.
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Popis jednotlivých tras:
Trasa A: ( centrum – Strážiště – Verne ) Má celkem šest úseků. Začíná úsekem A1
z Mírového náměstí ulicí J.Švermy jako nedělená stezka pro pěší a cyklisty. Za Mikulovickou
branou překonává ul. Komenského, projíždí středem sídliště A a dále přejíždí přes ulici
Jungmannova do Smetanových sadů. Zde navazuje úsek A2, který projíždí sady po společné
cestě s chodci. Na konci parku po přejezdu ulice Pionýrů pokračujeme úsekem A3, který nás
zavede po úpatí Svatého vrchu na Strážiště. Úsek A4 projíždí po užitkové komunikaci podél
zahrádkářské kolonie. Úsek A6 vede od podél zahrádkářské kolonie a koryta Suchého potoka
až k jeho ústí do řeky Ohře. Zde se nabízí pokračování cyklistické stezky do Klášterce nad
Ohří, tentokrát po levém břehu řeky. Úsek A5 řeší spojení tras A a Z na Královský vrch od
silnice II/568. Trasa A bude převážně charakteru nedělené stezky pro pěší a cyklisty,
popřípadě trasy na dopravně zklidněné komunikaci.
Celková délka trasy A je cca 4 km.
Trasa B: ( sídliště A – sídliště D – sídliště C – nemocnice - lesopark) Navržená
cyklistická stezka trasy B začíná na sídlišti A u Smetanových sadů úsekem B1, který
navazuje na trasu A. Prochází sídlištěm A směrem k základní škole v ulici Pionýrů, kde již
navazuje úsek B2. Úsek B2 pokračuje podél ulice Klášterecké, kde sjíždí na sídliště D, jako
úsek B3 za dům č.p. 1445 a stoupá k Průtahu. Úsek B4 překonává průtah a po již postavené
cyklostezce v ulici Nová Kolonie zajíždí na sídliště C. Sídlištěm C nás provede úsek B5 až ke
kadaňské nemocnici, kde navazuje úsek B6 a dále úsek B7, který končí v lesoparku, kde
navazuje na in line dráhu.
Celková délka trasy je cca 2,5 km.
Trasa C: ( centrum – pošta - sídliště C – nemocnice) Cyklistická stezka trasy C vyjíždí na
úseku C1 z Mírového náměstí kolem Rafandy přes ulici Kapitána Jaroše a ulici Jungmannova
již po úseku C2 podél ulice Dvořákova středem sídliště k poště. Zde bude nutné řešit
majetkové vztahy s Ústeckým krajem a s Církví československou husitskou, na jejichž
pozemcích je tento úsek zakreslen. Úsek C3 pokračuje kolem ubytovny Hoby nad OD PLUS
k průtahu, který překonává směrem na sídliště C. Úsek C4 na sídlišti C pod OD Albert bude
dokončen v roce 2009 v rámci regenerace sídliště C. Navazují úseky C5 a C6 po nedělené
stezce pro pěší a cyklisty až ke kadaňské nemocnici. Téměř celá trasa C je připravovaná jako
samostatná cyklistická stezka nebo nedělená stezka pro pěší a cyklisty.
Celková délka trasy C je přibližně 1,7 km.
Trasa D: ( sídliště E – koupaliště – sportovní areály – sídliště B) Trasa D začíná
napojením na trasu E na Průtahu proti autobusovému nádraží a pokračuje kolem 1. základní
školy přes průtah u OD Kaufland již jako úsek D2 podél zimního stadionu, tenisového a
nohejbalového areálu a dále ulicí Bystřická jako úsek D3 přes ulici Chomutovská na již
hotový úsek D4. Úsek D4 byl realizován v průběhu regenerace sídliště B a napojuje se na
trasu C.
Délka trasy D je cca 1,4 km.
Trasa E: ( Špitálské předměstí – nádraží – lesopark – Prunéřovské údolí) Trasa E
vychází z Mírového náměstí na ulici Říční po úseku E1, kde pokračuje úsekem E2, E3 a E4
podél průtahu po již budované cyklistické stezce do lesoparku. V lesoparku jako úsek E5
částečně využívá hotové in-line dráhy a podjíždí železniční viadukt na konci lesoparku.
Za viaduktem stoupá kolem zahrádkářské kolonie k rekultivovanému území po těžbě
Severočeských dolů. Dále pokračuje již jako trasa P do Prunéřovského údolí. Většina trasy E
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je řešena jako samostatná cyklistická stezka nebo nedělená stezka pro pěší a cyklisty. Na jaře
2009 budou hotovy úseky E3 a E4. Úseky E5 a P1 budou řešeny rovněž v roce 2009.
Délka trasy E je odhadována na 2,5 km.
Trasa K: ( Kadaň – Klášterec nad Ohří ) Je regionální cyklistickou stezkou začínající na
hranici katastrálního území Kadaň a Klášterec nad Ohří pod osadou Suchý důl. Stezka vede
podél pravého břehu řeky Ohře přes osadu Zásada u Kadaně až na korunu hráze kadaňského
stupně v Kadani. Stezka je samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty o šířce 3 metry.
Povrch je z kalené štěrkové vozovky. Vzhledem ke svému povrchu je stezka hojně užívána i
rekreačními běžci. Délka stezky od kadaňského stupně na hranici katastrálního území
s Kláštercem nad Ohří u osady Suchý Důl je 3 km. Stezka byla vybudována v letech 2005-07.
Na stezce jsou čtyři odpočívadla pro cyklisty i pro pěší včetně mapových podkladů na
informační tabuli a stojanů na kola. Navazuje na západě na cyklistickou stezku z Klášterce
nad Ohří, kde ústí do zámeckého parku. Trasa K se stane součástí nadregionální cyklostezky
Ohře č. 204 podle koncepce Ústeckého kraje. Od koruny kadaňského stupně stezka pokračuje
již vybudovanou visutou cyklistickou lávkou na levý břeh Ohře na nábřežní promenádu, jejíž
bude součástí i cyklistická stezka. Trasa K přibližuje městu Kadaň cíl Klášterec nad Ohří.
Obr. Cyklistická stezka Kadaň – Klášterec nad Ohří

Trasa N: ( nábřežní promenáda ) Cyklistická stezka navazuje na trasu K z Klášterce nad
Ohří. Od koruny kadaňského stupně sjíždíme po již hotové kovové visuté lávce na nábřeží a
pokračujeme podél levého břehu Ohře až na Špitálské předměstí, kde trasa plynule navazuje
na trasu E do Prunéřovského údolí a nadregionální cyklistickou stezku č. 204 ve směru na
Nechranickou přehradu. Na trasu je již připravena projektová dokumentace. Dvě třetiny trasy
budou realizovány v letech 2009- 11, tj. úsek od kadaňského stupně k ulici V Zahrádkách.
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Město získalo finanční prostředky z regionálních operačních programů Ústeckého kraje.
Povrch trasy bude živičný s využití i pro in-line bruslaře. Zde je vysoký předpoklad, že na
trase vzniknou další kulturní, sportovní či jiné cíle pro využití volného času
Délka trasy N je 1,4 km.
Trasa O: ( silnice na Tušimice – školní statek – Jelení vrch – Bystřický vrch – stezka na
Prunéřov) Trasa O spojuje trasy T a P s využitím existujících tras a komunikací na
východním předpolí města. Celková délka je cca 2,2 km včetně již existujících účelových
komunikací. Přínosem je aktivace železnicí odříznutého východního předpolí města. Trasa
vede kolem Jeleního, Zlatého a Bystřického vrchu odkud se nabízejí krásné pohledy na město.
Na přiloženém obrázku je detail trasy O. Délka trasy O je cca 2,2 km.
Propojení tras P a T prostřednictvím trasy O dotváří cyklistický okruh kolem města
Trasa P: ( lesopark – Prunéřovské údolí ) Trasa začíná napojením na konec lesoparku, kde
podjíždí železniční viadukt a pokračuje dále kolem zahrádkářské kolonie přes komunikaci u
Bystřického vrchu. Opouští městskou zástavbu a pokračuje směrem na severovýchod po již
rekultivovaných pozemcích po důlní činnosti až k elektrárně Prunéřov. Dále po překonání
silnice I/13 do Prunéřovského údolí. Z Prunéřovského údolí lze pokračovat dalšími směry na
obce Výsluní, Volyně, Měděnec či město Vejprty. Ještě před průjezdem areálem EPRU lze
uvažovat o odbočce cyklistické stezky směrem na východ na Chomutov. Tento směr je možné
řešit v rámci rekultivace po důlní činnosti Severočeských dolů v dalších letech ve spolupráci s
městem Chomutov a obcemi Málkov a Černovice. Úsek P1 bude řešen již v roce 2009. Na
další úseky trasy P se připravuje projektová dokumentace. V Prunéřovském údolí bude
využito současných komunikací pro motorová vozidla.
Trasa R : ( Špitálské předměstí – Želinský meandr – Hradec u Kadaně) Trasa R vede po
levém břehu řeky Ohře a je alternativou k návrhu Ústeckého kraje pro vedení nadregionální
cyklistické stezky. U varianty trasy R, která vede většinou po již vybudovaném živičném
povrchu , může vzniknout problém s překonáním řeky lávkou do Hradce u Kadaně z hlediska
ochrany přírody a krajiny.
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Návrh trasy O, která dotváří spojením tras P a T okruh kolem města.
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Alternativní řešení spojky S6 na sídlišti C
Trasa S : ( spojky ) Spojky S1- 6 propojují na mapě cyklistických stezek ve městě jednotlivé
páteřní stezky.
Spojka S1 ( průtah – hasičská zbrojnice) propojuje trasu E od průtahu přes
Koželužskou ulici a ulici Pastýřská Studánka s trasou C u hasičské zbrojnice. ( 412 m)
Spojka S2 ( sídliště A) prochází sídlištěm A podél ulice Komenského a spojuje
trasu A s trasou C. ( 239 m)
Spojka S3 ( ulice Pionýrů ) spojuje trasu B a trasu A. Prochází ulicí Pionýrů.
(360 m)
Spojka S4 ( 1. ZŠ - kino ) prochází sídlištěm E od 1. základní školy přes ulici
Kpt. Jaroše podél kina na sídliště D. Spojuje trasu D a trasu C. ( 334m )
Spojka S5 ( ubytovna Hoby – 5.ZŠ ) prochází sídlištěm D podél 5. základní
školy a spojuje trasu C s trasou D. ( 636 m )
Spojka S6 ( sídliště C ) stoupá sídlištěm C od trasy C kolem domu dětí a mládeže
Šuplík k trase B. ( 345 m).
V rámci připomínkového řízení vznikl alternativní návrh spojky S6 kolem DDM
Šuplík. Nově navržená trasa spojky S6 je na pozemcích města a má i lepší sklonové poměry.
Zatím ponecháváme v generelu obě varianty pro další posouzení té lepší. Nová varianta S6 je
na přiloženém obrázku v detailu (viz výše).
Trasa T : ( Kadaň - elektrárna Tušimice – Lomazický výběžek). Trasa T řeší cyklistickou
stezku do cíle elektrárna Tušimice, což jistě uvítá řada zaměstnanců ČEZ a.s. Trasa se
napojuje ve městě na průtahu na trasu E a stoupá Věžní ulici, kterou následně překonává u
keramických závodů a napojuje se na silnici Polní. Podél ulice Polní bude vytvořena
samostatná cyklistická stezka s odbočkou na dopravní hřiště v areálu bývalých kasáren. Trasa
T pak dále pokračuje podél ulice Polní a dále kolem silnice II/568 k areálu komplexu ETU.
Další pokračování je plánováno až na Lomazický výběžek na Nechranické přehradě. Trasa
není zatím přesně vytyčena. Je pouze vymezen prostor a směr v územním plánu, ze kterého je
pořízen i snímek (viz níže). Délka úseku T1 – T3 je spočítána zhruba na 2 km.
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Ve směru na severovýchod od ETU může dojít ve vzdálenější budoucnosti k propojení
s trasou P do Prunéřovského údolí.
Trasa U: ( nadregionální : Cheb – Karlovy Vary – Kadaň – Nechranice - Žatec – Louny
– Litoměřice ) Trasa R je nadregionální cyklistickou stezku III. třídy č. 204 podél řeky Ohře
od Chebu po Litoměřice. Nyní probíhá fáze projektové dokumentace. Financování trasy bude
zajišťovat Ústecký kraj. Přes katastr města vede po již hotové trase K (Kadaň - Klášterec) a
budoucí trase N na nábřeží. Dále pokračuje přes kadaňský silniční most na pravý břeh Ohře
směrem na Nechranice.
Trasa V: ( Verne ). Trasa V se napojuje na trasu Z a pokračuje podle silnice II/568 jako
samostatná cyklistická stezka až k železničnímu viaduktu, kde končí území města Kadaně.
Nabízí se pak pokračování trasy podél silnice II/568 na území města Klášterec nad Ohří do
průmyslové zóny Verne. K budování této trasy přikročíme teprve po dohodě obou dotčených
měst. Trasa V spojuje město s cílem průmyslová zóna Verne a jistě by řadě občanů pomohla
k levné a bezpečné cestě do zaměstnání. Délka trasy V n území Kadaně je cca 560 metrů.
Trasa W: ( Zadní vrch –Královský Vrch - Prunéřov ) Cyklistická stezka na trase W
navazuje na úsek B7 na konci sídliště C a obchází Zadní vrch, kde pak pokračuje po stávající
polní cestě směrem k elektrárně Prunéřov. Pravděpodobně by byla budována jako samostatná
cyklistická stezka a sloužila by zejména k cestě do zaměstnání. Délka trasy W je cca 2 km.
Trasa Z: ( průmyslová zóna Královský Vrch) Trasa Z je navržena zejména z důvodu cesty
do práce na průmyslovou zónu Královský Vrch z centra města a sídlišť. Část cyklistické
stezky na úseku Z1 byla dokončena v roce 2008 podél pravé krajnice komunikace II/568 ve
směru od čerpací stanice po kruhový objezd u průmyslové zóny. Hotový úsek je v živici a
veden jako dělená cesta pro pěší a cyklisty. Nyní probíhají projekční práce na napojení trasy Z
na trasu C ústící v ulici Nová Kolonie. Napojení bude řešeno pravděpodobně cyklistickým
pruhem na vozovce II/568. Pokračování trasy Z přímo na průmyslové zóně, úsek Z2, bude
řešeno cyklistickým pruhem na vozovce. Úsek Z3 zpět od průmyslové zóny k nemocnici, kde
se napojuje na trasu B bude vzhledem k prostoru na trase řešen jako cyklistická trasa vedená
společně s motorovou dopravou na obslužné komunikaci.
Délka trasy Z je cca 2,8 km.
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Trasa 35: Kadaňský Rohozec. Trasa č.35 je regionální cyklotrasou II. třídy, která začíná
v Měděnci , vede přes Klášterec nad Ohří a dále pokračuje po pravé straně řeky Ohře přes
Zásadu u Kadaně a Pokutice až do Kadaně a poté se stáčí k jihu do Kadaňského Rohozce.
Trasa č. 35 vede po stávající silnici společně s motorovou dopravou.
Cyklistický okruh města tvořený úseky tras A, Z, W, P, O, T, E a N.

Zázemí cyklistických stezek : z hlediska dalšího rozvoje cykloturistiky ve městě a okolí je
důležité zajistit a podpořit rozvoj doprovodné cyklistické infrastruktury a služeb. Kromě
údržby a výstavby cyklistických stezek je také nutné vybavit stezky mimo město odpočívadly
s informačními tabulemi a stojany na kola. Čtyři odpočívadla jsou již vybudována na trase
Kadaň - Klášterec na kadaňské části stezky. Další odpočívadla budou průběžně postavena na
stezkách ve směru na Nechranickou přehradu, do Prunéřovského údolí či do Tušimic.
Cyklistické stojany bude potřeba rozmístit i u některých uvedených cílů ve městě
(např. u škol, úřadů, sportovišť apod). U cílů, které jsou zároveň pracovním místem, by bylo
vhodné postupně zřizovat úschovny kol pro bezpečné uložení po celou délku pracovní doby
zaměstnanců. Tím by se výrazně zvýšil zájem o dojezd do práce na kole po cyklistické stezce.
Ve Švermově ulici v č.p. 7, poblíž městského úřadu, vznikne do budoucna
regionální informační centrum. Dojde k plnému využití historické budovy v centru městské
památkové rezervace, ve které najde turista veškeré informace potřebné pro turisty. Také zde
počítáme s půjčovnou či úschovnou kol. Č.p. 7 bude plnit mimo jiné i funkci
cykloturistického terminálu, kde najde turista – cyklista veškeré informace o turistických
cyklistických cílech v rámci programu Cyklisté vítáni.
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J) ČASOVÝ HARMONOGRAM
A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
CYKLISTICKÝCH STEZEK
Všechny úseky cyklistické sítě uvedené v Generelu cyklistické dopravy města Kadaně
budou projektově postupně připravovány v souladu se svým významem nebo přednostně při
investiční akci, která se daného úseku dotýká ( např. při regeneraci sídlišť, rekonstrukci
chodníků , komunikací apod.). Při stavebních akcích nesouvisejících s cyklistickou dopravou
je nutné dotčené úseky cyklistické sítě vždy budovat bez ohledu na to , zda v dané chvíli
navazují na další hotové úseky, protože není možné spoléhat na jejich dodatečnou realizaci
po dokončení stavby. Takto jsme například postupovali při rekonstrukci ulice v Nové Kolonii,
při ozelenění průtahu nebo při regeneraci sídlišť. K propojení jednotlivých úseků do souvislé
sítě dojde postupně při dalších investičních akcích.
Vzhledem k tomu, že se město Kadaň neustále rozvíjí, bude třeba provádět
průběžnou aktualizaci generelu cca jedenkrát za pět let.
Aby byl rozvoj cyklistických stezek ve městě a okolí zajištěn, bude třeba každoročně
průběžně uvolňovat z rozpočtu města částku ve výši 5 až 7 miliónů korun. Zároveň lze využít
dotačních finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kde je
možnost získat podporu od fondu až do výše 65% v případě výstavby cyklistické stezky a až
80% v případě programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jeho zpřístupnění
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Nyní několik časových odhadů k postupné realizaci dílčích tras uvedených v generelu.
Trasa K do Klášterce nad Ohří je již hotova. Trasa P do Prunéřovského údolí bude
realizována v letech 2009 – 2012 s pomocí SD Chomutov na výsypkách. Trasu U (regionální
na Nechranickou přehradu a dále až do Litoměřic) realizuje Ústecký kraj a časový odhad je
zatím neznámý i s ohledem na možnosti čerpání regionálních operačních programů. Trasy A,
B, C, D na našich sídlištích budou řešeny průběžně s opravami a rekonstrukcemi vozovek a
chodníků a také při regeneraci sídlišť. Konečné podoby podle Generelu by mohly tyto trasy
na sídlištích získat do roku 2016. Trasa E bude dokončena z větší části v roce 2009. Trasa N
(nábřežní promenáda) bude řešena ze dvou třetin s pomocí dotace regionálního operačního
programu v letech 2009-2011 a zbylá část bude dořešena v následujícím období 2012-2014.
Trasa Z (Královský Vrch) je již zčásti hotova. Zbývající část, která bude pravděpodobně
většinou vedena po současných silničních komunikacích, bude dokončena pravděpodobně do
konce roku 2014. Navazující trasa V do zóny Verne bude řešena až po dohodě s městem
Klášterec nad Ohří. Trasa T (Tušimice) bude řešena postupně po etapách po dokončení trasy
do Prunéřovského údolí, tzn. v letech 2012-2016.
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Tabulka tras

TRASA

DÉLKA
CELKEM

DÉLKA ÚSEKU

m

m

ZPŮSOB
ÚPRAVY

DÉLKA
ÚSEKU
m

DRUH
SKLADBA
KOMUNIKACE POVRCH

ŠÍŘKA

PLOCHA

m

m²

STAV
PŘÍPRAVY
STAVBY

CENA
Kč/m²

Σ Kč

TRASA A
A1

401,2

235,1/166,1

PUP/NVS

401,2

CHC

3

1 204

1000

1 204 000

A2

536,3

57,2/479,1

NVS/PCP

536,3

CHC

3

1 609

1000

1 609 000

A3

640,3

640,3

NVS

640,3

CHC

3

1 921

1000

1 921 000

A4

436,5

436,5

NVS

436,5

CST

2,5

1 091

1000

1 091 000

A5

357,8

357,8

NVS

357,8

CST

2,5

894,5

1000

894 500

A6

237,4

237,4

NVS

237,4

CST

2,5

593,5

1000

593 500
7 313 000

TRASA B
B1

383

261,6/121,4

NVS/PUP

383

CST

2,5

957,5

1000

957 500

B2

399

347,3/51,7

NVS/PUP

399

CST

2,5

997,5

1000

997 500

B3

303

303

NVS

303

CST

2,5

757,5

1000

757 500

B4

371

371

PCP

371

CHC

3

1 113

0

0

B5

438,8

438,8

NVS

438,8

CST

2,5

1 097

1000

1 097 000

B6

488,3

488,3

NVS

488,3

CST

2,5

1 221

1000

1 221 000

B7

338,6

338,6

NVS

338,6

CST

2,5

846,5

1000

846 500
5 877 000

TRASA C
C1

340,7

227,4/113,3

NVS/PCP 224,8/115,9

CHC/CST

3/2,5

674/290

1000

674 000/290 000

C2
C3

395
237,5

395
121,5/116

NVS
NVS/PUP

395
237,5

CST
CST

2,5
2,5

987,5
594

1000
1000

987 500
594 000

C4

195,4

195,4

NVS

195,4

CST

2,5

488,5

1000

488 500

C5

363,6

363,6

PCP

363,6

CST

2,5

909

1000

909 000

C6

183,3

183,3

PCP

183,3

CST

2,5

458

1000

458 000
4 401 000

TRASA D
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hotovo

D1

413,3

81/332,3

D2

648,1

422,2/225,9

NVS/PCP
NVS/PCP

332,3/81
648,1

CST/CHC
CHC

2,5/3

1000

831 000/243 000

3

831/243
1 944

1000

1 944 000

D3

239,1

239,1

NVS

239,1

CHC

3

717

1000

717 000

D4

125,4

125,4

PCP

125,4

CHC

3

376

0

0
4 111 000

E1

156,4

156,4

PCP

156,4

CHC

3

469

1000

469 000

E2

160,4

160,4

160,4

481 200

41,9/343,6

385,5

2,5

481,2
964

1000

385,5

CHC
CST

3

E3

PUP
NVS/PCP

1000

964 000

v realizaci

E4

329,7

329,7

NVS

329,7

CST

2,5

824

1000

824 000

v realizaci

E5

1442

1442

PCP

1442

CST

2,5

3 605

1000

3 605 000

hotovo

TRASA E

vydáno ÚR

6 343 200
SPOJKY S
S1

54,7/357,3

CST/CHC

2,5/3

137/1 072

1000

137 000/1 072 000

S2

238,7

412 106,9/160,5/144,6 NVS/PCP/PUP
238,7

NVS

238,7

CHC

3

716

1000

716 000

S3

360,6

360,6

PUP

360,6

CHC

3

1 082

1000

1 082 000

S4

333,9

144/189,9

NVS/PCP

333,9

CST

2,5

835

1000

835 000

S5

636

480,1/155,8

NVS/PCP

636

CST

2,5

1 590

1000

1 590 000

S6

344,8

294,8/50

NVS/PCP

344,8

CST

2,5

862

1000

862 000
7 219 000

TRASA Z PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KRÁLOVSKÝ VRCH
NVS/PCP
Z1
984,4
677,4/307

984,4

CST

Z2

998,6

892,5/106,1

NVS/PUP

998,6

CTR

Z3

831,8

110,2/721,6

NVS/PUP 721,6/110,2

CTR/CST

2,5
0/2,5

2 461
0/275,5

1000

2 461 000 částečně hotovo

85

0

1000

0/275500
2 461 000

TRASA N NÁBŘEŽÍ MAXIPSA FÍKA
N1

333,4

333,4

NVS

333,4

CST

2,5

833,5

1000

833 500

v realizaci

N2

485,2

485,2

NVS

485,2

CST

2,5

1 213

1000

1 213 000

v realizaci

N3

285,7

285,7

NVS

285,7

CST

2,5

714

1000

714 000

vydáno SP

N4

304,7

304,7

NVS

304,7

CST

2,5

762

1000

762 000

vydáno SP

3 522 500
TRASA K KADAŇ-KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

hotovo
36

TRASA P KADAŇ-PRUNÉŘOV
P

1589

1583

NVS

1583

CST

2,5

3 958

1000

3 957 500

DÚŘ

3 957 500
TRASA R KADAŇ - NECHRANICE
realizuje Ústecký
kraj

TRASA T KADAŇ-TUŠIMICE
T1

567,7

567,7

PUP

99,8/467,9

CST/CHC

2,5/3 249,5/1403,7

1000

249 000/1 403 700

T2

574,3

574,3

NVS

309/265,3

CHC/CST

3/2,5

1000

927 000/663 200

T3

802

927/663,2

3 242 900
TRASA V KADAŇ - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA VERNE
V

557

557

NVS

557

CST

3

1 671

1000

Pozn. délka stezky
jen k hranici území
1 671 000 Kadaně

1 671 000
TRASA W KADAŇ - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KRÁLOVSKÝ VRCH, elektrárna PRUNÉŘOV
W

1994

1994

NVS

1994

CST

3

5 982

1000

Pozn.délka stezky

5 982 000 jen k hranici území
Kadaně.

5 982 000
TRASA O
O

- Okružní
2255

2255

NVS

2255

CST

2,5

5 638

1000

5 637 500
5 637 000

DRUH KOMUNIKACE

ZPŮSOB ÚPRAVY

CST - CYKLISTICKÁ STEZKA
CHC - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
CTR - CYKLISTICKÁ TRASA

NVS
PUP
PCP
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NOVÉ VEDENÍ STEZKY
ÚPRAVA PŮVODNÍHO ULIČNÍHO PROFILU
ÚPRAVA PŮVODNÍCH CEST PRO PĚŠÍ

J) SOUHRN A ZÁVĚR
Výstavba kompletní městské a regionální sítě cyklistických stezek je dlouhodobou
a finančně náročnou záležitostí. Proto je potřeba postupovat systematicky a pokud možno
s využitím všech možných vnějších zdrojů financování.
Po odsouhlasení generelu zastupitelstvem města Kadaně dáme do souladu plán
výstavby cyklistických stezek s harmonogramem oprav a rekonstrukcí chodníků a komunikací
ve městě v horizontu roku 2018, tak aby byla zajištěna průběžná návaznost jednotlivých etap.
Řada tras v generelu je řešena i finančně méně náročným způsobem v podobě cyklistické
trasy na dopravně zklidněné komunikaci nebo cyklistickým pruhem na vozovce či
cyklistickou trasou vedenou společně s motorovou dopravou na obslužné komunikaci. Jde
zejména o úseky, kde je hustá zástavba bytových a měšťanských domů v historickém centru
města. Zde není prostor pro budování samostatné cyklistické stezky a ani by to nebylo
z památkového hlediska vhodné. Vymezení cyklistické dopravy v těchto úsecích bude
pochopitelně levnější, jelikož se omezí na svislé, popřípadě vodorovné dopravní značení.
Po odsouhlasení generelu provedeme zároveň postupně majetková šetření
jednotlivých úseků. Většina plánovaných tras vede po pozemcích města. Na jednotlivé úseky
začneme zároveň postupně připravovat projektovou dokumentaci. U trasy C a B, kolem
sídliště C, a u trasy P do Prunéřovského údolí je již projektová dokumentace hotova nebo se
zpracovává.
Mezi vnější zdroje financování, které lze při výstavbě cyklistických stezek využít,
patří dotační titul regenerace panelových sídlišť, který je vypisován každoročně ministerstvem
pro místní rozvoj ČR. Z tohoto titulu čerpáme úspěšně dotace již pět let a v rámci obnovy
sídlišť B a C jsme řešili i s pomocí dotace úseky tras cyklistických stezek na těchto sídlištích.
Je předpoklad, že tento dotační titul bude vypisován i v následujících letech. Dalším vnějším
zdrojem je státní fond dopravní infrastruktury, který řeší přímo budování cyklistických stezek
a také překonávání nebezpečných úseků pro cyklisty i pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace . Možným zdrojem spolufinancování pro trasu do Prunéřovského údolí
bude na části rekultivovaných pozemků po důlní činnosti i výsledek spolupráce se
Severočeskými doly Chomutov a.s. , které chtějí užívat tuto cyklistickou trasu pro zajištění
pěstební činnosti na rekultivovaných plochách i v dalších letech. Při realizaci nadregionální
stezky Cheb – Litoměřice podél řeky Ohře (trasa U) počítáme s finanční účastí Ústeckého
kraje, který tuto cyklistickou stezku definoval ve své strategii jako prioritní společně
s cyklistickou stezkou podél řeky Labe.
Využijeme-li co nejlépe těchto vnějších zdrojů s každoročním podílem rozpočtu
města v rozsahu 5 až 7 milionů korun, je možné převážnou část cyklistických stezek
zaznamenaných v generelu realizovat v letech 2009 – 2018.
Aktualizace Generelu cyklistických stezek ve městě Kadani by měla proběhnout
nejpozději v roce 2014.
Závěrem nezbývá než popřát příznivcům cyklistické dopravy brzkou
realizaci jednotlivých tras v generelu a příznivcům motorismu popřát, aby občas
vystoupili ze svého vozu a vyzkoušeli se vyhoupnout do sedla bicyklu.
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