
Strategický plán rozvoje města Bohumína na období 2014-2020 (+3) 

Akční plán v oblasti problémového okruhu č. 1 Doprava na roky 2018 – 2022 (zvyšování 

bezpečnosti chodců a cyklistů) 

Akční plán v oblasti problémového okruhu č. 1 Doprava, opatření D1.3 Výstavba chodníků a 

vedení pěší dopravy mimo komunikace 

Město Bohumín připravuje projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Realizací projektů investičního 

charakteru dojde ke zvýšení parametrů bezpečnosti pěší dopravy.  

Připravovaná výstavba nových chodníků kolem místních komunikací a silnic 2. a 3. třídy přizpůsobených 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nebo výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k 

zastávkám veřejné hromadné dopravy: 

Předpokládané zahájení a realizace v letech 2018 - 2019: 

CH1 Chodník Ostravská (Nový Bohumín, v křižovatce u bývalé Rybeny k autobusové zastávce) 

CH2 Chodník Drátovenská (Pudlov-Nový Bohumín, navazuje na chodník přes Drátovenský most) 

CH3 Chodník Sokolská v Záblatí (propojení stávajících chodníků od zatáčky s ulicí Bezručovou směrem 

k Sokolovně) 

CH4 Chodník Bezručova  v Záblatí včetně rekonstrukce kanalizace (od ZŠ k zastávce U Partyzána) 

CH5 Chodník Tovární v Záblatí (od sídliště k mostku, za mostkem k vstupu do Bochemie) 

CH6 Chodník Na Hrázi v Nové Vsi (od ulice Podvojné po zatáčku směrem k ČD) 

CH7 Stezka Skřečoň Mládežnická – Záblatí Budovatelská (propojka namísto stávající pěšiny) 

Předpokládané zahájení a realizace v letech 2019 - 2022: 

CH8 Chodník Sokolská v Záblatí (od ul. Staré k zastávce sokolovna, přechod) 

CH9 Chodník Slezská ve Starém Bohumíně (od zastávky směrem k dálničnímu nadjezdu) 

CH10 Chodník Hraniční v Záblatí (od rozcestí směrem na Dolní Lutyň k autobusové zastávce Orlová-Lutyně, 

rozhraní) 

CH11 Chodník 1. máje ve Skřečoni (od mostku přes Skřečoňský potok k zastávce u Haladů) 

CH12 Chodník Rychvaldská ve Skřečoni (Myslivecká – Dělnická – Blatná - (Budovatelská)) 

CH13 Chodník Rychvaldská v Záblatí (od Anenské po Sokolskou) 

CH14 Chodník Opletalova ve Skřečoni a Nové Vsi (podél komunikace a zastávek VHD) 

CH15 Chodník Šunychelská v Šunychlu (podél komunikace a zastávek VHD od Mlýnské po loděnici) 

CH16 Chodník 1. máje ve Skřečoni – Stará cesta (od zastávky u Haladů k zastávce Dolní Lutyně, Borek, les) 

 

Akční plán v oblasti problémového okruhu č. 1 Doprava, opatření D2.1 Rozšiřování 

napojení na regionální a nadregionální systém cyklotras a cyklostezek, opatření D2.2 

Budování cyklostezek a cyklotras k dopravně nejvytíženějším místům ve městě a mezi 

městskými částmi a opatření D2.3 Modernizace infrastruktury pro cyklisty   

 



Připravovaná výstavba nových cyklostezek, popř. společných stezek pro chodce a cyklisty k dopravě do 

zaměstnání, do škol či za službami a výstavba nových cyklostezek pro rekreační účely 

 výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo 

odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b nebo 

 výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém 

prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b  

Předpokládané zahájení a realizace v letech 2018 - 2019: 

Cyklostezky, popř. společné stezky pro chodce a cyklisty k dopravě do zaměstnání, do škol či za službami 

C1 Cyklostezka Bezručova – Revoluční (od železárenského nadjezdu do Bonatransu) 

C2 Cyklostezka přes lesopark Na Panském (od podjezdu pod skřečoňským přivaděčem k ulici Na Hrázi) 

Připravovaná výstavba nových cyklostezek pro rekreační účely 

C3 Modernizace povrchu cyklostezky č. 6257 v Kopytově (od ulice Větrné směrem k točně v Kopytově) 

C4 Lávka přes Lutyňku  

C5 Okruh kolem Vrbického jezera (1. etapa po hrázi mezi jezerem a Odrou) 

C6 Cyklostezka E od Koblovského mostu Hrušov - Vrbice (investor SM Ostrava, společný projekt s Bohumínem) 

Předpokládané zahájení realizace v letech 2019 - 2022: 

Cyklostezky, popř. společné stezky pro chodce a cyklisty k dopravě do zaměstnání, do škol či za službami 

C7 Stezka pro cyklisty a chodce na ul. 9. května (od kruhového objezdu ke Kauflandu) 

C8 Jízdní pruhy pro cyklisty (ul. Opletalova, ul. Ovocná) 

Připravovaná výstavba nových cyklostezek pro rekreační účely 

C9 Okruh kolem Vrbického jezera (2. etapa – propojení kolem bývalé myslivny) 

C10 Cyklostezka Šunychl (od Ovocné po hrázi a kolem Kališoku) 

C11 Cyklostezka k bunkru MO S-5 Na Trati (od Ostravské ulice) 

C12 Cyklostezka Na Panském 2. etapa (podél Flakůvky k ul. Opletalové) 

C13 Cyklostezka od Záblatského rybníka podél Bohumínské stružky směrem k ul. Revoluční 

 

Zpracoval: MěÚ v Bohumíně, srpen 2017, projednáno v radě města Bohumína 4. 8. 2017  

 

Připomínky a náměty prosím zasílejte na e-mail: cykloskupina@mubo.cz  

Příloha 1: Popis aktivit, indikátory a odhadované náklady  

Příloha 2: Grafické znázornění 

Poznámka: Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují 

informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy a naleznete je v odkazu: 

http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx  
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