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ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY 
 

Název akce: A 253: lávka Holešovice - Štvanice - Karlín 

Délka trasy: 0,3 km 

Projektový stupeň: DÚR a DSP 

Evidenční číslo TSK: 2 950 0XX 

Datum vyhotovení: 17.2.2008 

Zpracování: K-CD (www.praha-mesto.cz/cyklo, cyklo@cityofprague.cz) 

Přílohy: skica vedení 

Evidenční číslo ZK: 2008/06 

Tato zadávací karta je pouze podkladem pro upřesnění požadavků Komise RHMP 
pro cyklistickou dopravu na zhotovení projektové dokumentace k předmětné akci. 

 

1. Vymezení a účel akce 

Návrh lávky, po které vede dle celoměstského systému cyklistických komunikací hlavní 
cyklotrasa A 253 propojuje levý a pravý břeh Vltavy v místech mezi Karlínem (Rohanský 

ostrov) a Holešovicemi (Bubenské nábřeží), což jsou v současnosti rozvojová území - lokality 
s probíhající výstavbou. 

Současný pohyb bezmotorové dopravy po nejbližším - Hlávkově mostě - je pro tyto 
druhy dopravy pro ně s nepříznivě řešenými předpolími (především na severní straně) 
značně nepříjemný.  

Osa propojení je uvažována ve smyslu platného územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy. Nová lávka by měla sloužit pouze pro pěší a cyklistickou dopravu. 
 

 Průběh trasy 

Začátek: Bubenské nábřeží 
Průběh: lávka 
Konec: Rohanský ostrov 

 

2. Uspořádání trasy 

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 3,5+3,5 m, celkem tedy 7 m. 
Všechna ukončení tj. sjezdy - včetně ostrovu Štvanice - řešit bezbariérově. 
 

3. Varianty k prověření 

Především mostní konstrukce a úpravy jednotlivých předmostí 
 

4. Kritická místa 

Řešení v místech předmostí, především na holešovické straně. 
 
 

http://www.praha-město.cz/cyklo
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5. Vazby na další cyklistické komunikace 

 současné 

 A 2: … - nábř. L. Svobody – Rohanské nábřeží – Rohanský ostrov - … 
 připravované 

 A 1: průjezd podél Vltavy mezi Nábřežím kpt. Jaroše a ul. Jankovcova 
 

6. Vazby na veřejnou dopravu 

- 
 

7. Významné cíle 

- 
 

8. Koordinace 

- 
 

9. Nezbytné dílčí úkoly zhotovitele PD 

V úvodní fázi zpracování provést dokumentační činnost na úrovni studie realizovatelnosti; 
pouze v případě zjištění závažných skutečností potenciálně mařících přípravu DÚR 
a DSP nebude pokračovat a vyvolá se zadavatelem jednání. 


