
ANALÝZA STAVU 

PĚŠÍ  A  KOLOVÁ 

DOPRAVA 

Obec  PROBOŠTOV Ing.Václav Betka 

Předseda komise dopravy 



HODNOCENÉ  UKAZATELE 

 Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových 
podkladů určených k pěším turistickým a cykloturistickým účelům s cílem 
zhodnotit místní síť těchto tras pro pohyb chodců a cyklistů, dále jejich návaznost 
na trasy protínající naší obec se sousedními obcemi a městy. K tomuto se dne 
8.9.2015 předseda komise zúčastnil jednání zástupců měst Krupka a Teplice, 
připravující projekt vedení nové cyklotrasy „Vodní nádrž Barbora –  Krupka lanová 
dráha“ jako páteřní cykloturistickou trasu v okrese Teplice. Několik navrhovaných 
variant by protínalo i obec Proboštov. V analýze stavu bylo hodnoceno:  

A. Počet a stav pěších turistických tras 
 (pouze u svislého dopravního značení vyčísleno v kusech) 

B. Počet a stav cykloturistických tras 
 (hodnocení:  1. dobrý      2.   k opravě        3. na výměnu ) 

C. Počet a stav místních cyklostezek a stezek pro chodce 
 (hodnocení:  1. dobrý      2.   k opravě        3. na výměnu) 

D. Chybějící trasy a stezky pro chodce a cyklisty s návrhem řešení 
 (pouze u svislého dopravního značení vyčísleno v kusech, zohlednění zvýšení bezpečnosti a dopravní nehodovosti) 



ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ  

Pro zpracování této analýzy byl hodnocen stav obce jako celku bez dalšího členění 



PĚŠÍ  DOPRAVA 

 K pěší dopravě je v současné době využíváno místních chodníků, kdy ze stavu 

Analýzy místních komunikací je patrná absence cca 2300 bm chodníků. Místem střetu 

pěší dopravy s ostatními druhy dopravy je využíváno několik místních přechodů pro 

chodce, nebo přecházení chodců mimo k tomu účelu značená místa.  

 Pro turistické účely chodců obec nedisponuje rozsáhlou sítí místních stezek pro 

chodce ani naučnými stezkami, dopravním značením místní úrovně je osazena pouze a 

to ve smíšeném provozu s cyklisty, alej propojující ulice Krátká a Panský Les, dále pak ve 

smíšeném provozu s cyklisty, ulice Proboštovský sad a Sobědružská, a to jako propojení 

Proboštovského parku a hráze Proboštovského rybníka. 

 Kombinace smíšeného provozu pěších a cyklistů se jeví výhodná zejména pro 

praktické vyloučení těchto druhů dopravy s ostatním silničním provozem a tím zvýšení 

bezpečnosti zranitelnějších účastníků.  



PĚŠÍ  DOPRAVA 

Smíšené stezky pro chodce a cyklisty: 

 

1) Alej ul. Krátká – Panský Les 

 

2) Po hrázi rybníka ul. Sobědružská – 

Proboštovský Sad 



PĚŠÍ  DOPRAVA - TURISTIKA 

Turistické trasy pro chodce: 

 

1) Teplice ul. Hrázní, žel.přejezd 

Proboštov, Proboštovský Sad, hráz 

Proboštovského rybníka, ul. 

Sobědružská, Březový háj, Vrchoslav 

šroubárna, Kupka ul. Husitská, Komáří 

vížka 



KOLOVÁ  DOPRAVA 

  Kolová doprava v současné době využívá běžné silniční sítě se smíšeným 
provozem. Jako místo střetu cyklistické dopravy s ostatními druhy dopravy je využíváno 
křižovatek na místních komunikacích, či procházejících komunikací II. a III. třídy ve 
vlastnictví a správě Ústeckého kraje.  

  Pro turistické účely cyklistů obec nedisponuje rozsáhlou sítí místních stezek pro 
cyklisty, dopravním značením místní úrovně je osazena pouze a to ve smíšeném provozu 
s chodci, alej propojující ulice Krátká a Panský Les, dále pak ve smíšeném provozu s 
chodci, ulice Proboštovský sad a Sobědružská, a to jako propojení Proboštovského parku 
a hráze Proboštovského rybníka. 

  Kombinace smíšeného provozu pěších a cyklistů se jeví výhodná zejména pro 
praktické vyloučení těchto druhů dopravy s ostatním silničním provozem a tím zvýšení 
bezpečnosti zranitelnějších účastníků.  

   



KOLOVÁ  DOPRAVA - CYKLOTURISTIKA 

 Dopravní a rekreační funkce i pro volnočasové aktivity dětí i 
dospělých s oddělením provozu kol je částečně využíváno 
napojení na procházející cyklotrasy 3087 Dubí-Krupka, 3010A 
Příhraniční hornická, 23 Cínovec-Komáří Hůrka, A3 
Krušnohorská magistrála. Řada těchto tras je dosažitelná jen po 
značně náročném stoupání, či využití přepravy kol na Lanové 
dráze v Krupce, nebo přepravu kol na zavedených cyklobusech 
dopravce ARRIVA Teplice s.r.o. 

  

  



KOLOVÁ  DOPRAVA - CYKLOTURISTIKA 

Cyklistické trasy: 

 

3087 – Dubí, Běhánky, 

Proboštov, Přítkov, 

Vrchoslav, Kupka 

škola  



KOLOVÁ  DOPRAVA 

 Pro rozšíření využití tohoto druhu dopravy jak pro běžné využití při cestách do zaměstnání či škol, 
ale i rekreační účely se nabízí budování místních stezek se smíšeným provozem kolové a pěší 
dopravy a to zejména v lokalitách: 

 

1) Kolem rybníka a parku zpevněný asfaltový povrch s pracovním názvem „Proboštovská 
osmička“ s možným využitím i pro inline bruslaře 

2) Kolem Proboštova- napojení na Proboštovskou osmičku, Proboštovský sad,  U vodárny, 
Růžová, Javorová, Angerová, Kpt.Jaroše, Meziškolská, Krátká, spojení s Panským 
lesem, Dělnická, horní spojení s Přítkovskou, Na Kukačce, Březový háj, dolní spojení 
se zahrádkářskou kolonií a Proboštovským rybníkem, s pracovním názvem 
„Proboštovský věnec“ 

3) Síť páteřních smíšených stezek pro chodce a cyklisty z jednotlivých částí obce k Základní 
škole s pracovním názvem „Do školy na kole“ 

4) Napojení místních stezek na stávající či připravované cyklotrasy s napojením na okolní 
partnerské obce a města, kde lze při financování využít společných projektů Místních 
akčních skupin či aktivity okolních měst (MASk Cínovecko, projekt Barbora – Lanová 
dráha)  



KOLOVÁ  

DOPRAVA 

NYNÍ 



KOLOVÁ  

DOPRAVA 

NÁVRH 



OKOLNÍ CYKLOTRASY – VARIANTA 1 

BARBORA – LANOVÁ DRÁHA 
Trasa prochází obcí: 

 Od železničního přejezdu – ul. 

Proboštovská – parkem – po 

hrázi Proboštovského rybníka – 

ul. Sobědružská – ul. Březový 

Háj – dále na Krupku přes 

Pátou šachtu, podél horní trati v 

Krupce k Lanové dráze 

Výhody varianty pro obec: 

• Částečné zbudování vnitřního 

záměru obecní stezky 

„Proboštovská osmička“ 

• Vyloučení cyklistů z 

nejfrekventovanější dopravy 

• Místní šetření při schvalování 

• Zkrácené napojení na Krupku 

přes méně zájmovou oblast 

 

Nevýhody varianty pro obec: 

• Zvýšení pohybu transitujících 

cyklistů v klidové zóně obce 

 



OKOLNÍ CYKLOTRASY – VARIANTA 2 

BARBORA – LANOVÁ DRÁHA 
Trasa prochází obcí: 

 Od železničního přejezdu – ul. 

Proboštovský Sad – parkem – 

po hrázi Proboštovského 

rybníka – ul. Sobědružská – 

Rudné Doly Sobědruhy – dále 

na Krupku přes Prokopku 

Výhody varianty pro obec: 

• Místní šetření při schvalování 

• Napojení na centrum Krupky 

 

Nevýhody varianty pro obec: 

• Zvýšení pohybu transitujících 

cyklistů v klidové zóně obce 

• Minimální zbudování obecní 

stezky 

• Minimální využití nezájmové 

oblasti Pátá šachta 

• Omezené prostorové řešení v 

ul. Proboštovský Sad při využití 

dopravy v klidu - parkování  

 



OKOLNÍ CYKLOTRASY – VARIANTA 3 

BARBORA – LANOVÁ DRÁHA 
Trasa prochází obcí: 

 Od železničního přejezdu – ul. 

Proboštovská – Nám. Svobody 

– Přítkovská – Na Kukačce – 

Šroubárna Krupka – Krupka 

podél trati až k Lanové dráze 

Výhody varianty pro obec: 

• Místní šetření při schvalování 

• Napojení na zájmovou 

turistickou oblast Husitská… 

• Napojení na stávající cyklotrasu  

 

Nevýhody varianty pro obec: 

• Zvýšení pohybu transitujících 

cyklistů v nejfrekventovanějším 

zatížení obce 

• Mimo zájmové směry obce 

• Nevyužití nezájmové oblasti 

Pátá šachta 

• Omezené prostorové řešení v 

ul. Proboštovská při využití 

dopravy v klidu - parkování  

 



ZÁVĚR 

       Zpracovaná analýza stavu pěší a kolové dopravy 

potvrzuje, že tyto druhy dopravy jsou dosud na okrajovém 

zájmu, chybí propagace a účelová motivace pro všechny 

generace, stav společné dopravy s ostatními druhy na 

stávající silniční síti ale oprávněně vzbuzuje obavy o 

bezpečnost pěší a kolové dopravy a brání většímu 

rozmachu zejména u kolové dopravy.  

 
 



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení stavu pěší a kolové 
dopravy dopravní komise navrhuje 

 

1. Propagace pěší a kolové dopravy  (více dopravní problematiky do předškolních a školních 

zařízení, aktivní prezentace cyklistiky v rámci akcí pořádaných obcí – stánky, soutěže mladých cyklistů apod.) 

2. Zpracování plánu vybudování smíšených stezek   (postupné budování vnitřní 

místní stezky „Proboštovská osmička“, okruhu kolem Proboštova „Proboštovský věnec“, napojení na stávající 
trasy, úprava či změna dopravního značení (vodorovného i svislého) s možností vyloučení pohybu cyklistů s 
ostatními účastníky provozu, budování přejezdů pro cyklisty na nejfrekventovanějších komunikacích Kpt. Jaroše a 
Přítkovská, Sobědružská, vybudování páteřních místních stezek s využitím kolové dopravy pro cestu do školy, 
vytvoření podmínek pro úschovu kol ve školských zařízeních. 

3. Zajištění financování investic  (využít v maximální možné míře spolufinancování z 

rozvojových projektů s omezením podílu financování z rozpočtu obce) 

4. Zintenzivnění součinnosti s okolními obcemi a městy  

 (podíl na projektu budování a napojení na stávající cyklotrasy) 


