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ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

Název akce: A 102: návaznosti na lávku Komo řany - Lahovice

Délka trasy: 1,5 km

Projektový stupeň: Studie proveditelnosti, DÚR + DSP

Evidenční číslo TSK: 2 950 0XX

Datum vyhotovení: 10.11.2008

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

Přílohy:

Evidenční číslo ZK: 2008/19
Tato zadávací karta je pouze podkladem pro upřesnění požadavků Komise RHMP
pro cyklistickou dopravu na zhotovení projektové dokumentace předmětné akce.

1. Vymezení a účel akce
Návaznosti  (napojení)  na  „lávku  Komořany  –  Lahovice“  pod  stavbou  pražského

silničního  okruhu.  V rámci  stavby  lávky (samostatná akce TSK) je  řešeno pouze vlastní
mostní těleso bez návazností na systém celoměstských cyklostras.

Jedná  se  o  významné  propojení  obou  břehů  řeky  Vltavy  v oblasti  nad  soutokem
s Berounkou v oblastech Lahovice -  Komořany s využitím stavby Pražského okruhu (PO)
jako nosné konstrukce. 

• Průběh trasy
Levý břeh Vltavy nájezd na zavěšenou lávku pod mostem stavby 514 včetně napojení

na budoucí pobřežní A 101
Pravý břeh Vltavy Napojení na ul. Komořanská

2. Uspořádání trasy – variantní řešení
Dle řešení 
a) Obousměrná stezka s odděleným provozem chodců a cyklistů
b) Obousměrná stezka se společným provozem chodců a cyklistů, směrově dělená.

3. Koordinace
- stavba Pražského okruhu (ŘSD) + okolní povrchové stavby
- stavba lávky (proj. PONTEX)
- příprava pokračování akce komunikace Modřany Komořany – napojení na pražský

okruh tzv. „KOMOKO“ (OMI MHMP, proj. DIPRO, s.r.o.) 
- územní studie Praha 12 (ÚMČ P12), cyklistický generel Prahy 12 (DIPRO, s,.r.o.) 

4. Nezbytné dílčí úkoly zhotovitele PD
- V  úvodní  fázi  zpracování  provést  dokumentační  činnost  na  úrovni  studie

realizovatelnosti;  pouze  v  případě  zjištění  závažných  skutečností  potenciálně
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mařících  přípravu  DÚR  a  DSP  nebude  pokračovat  a  vyvolá  se  zadavatelem
jednání.

Popis jednotlivých úseků a vazby na navazující cyklistické komunikace viz bod 5 této ZK.
Předmět akce je zvýrazněn červeně.

5. Vazby na další cyklistické komunikace

� Současné  - v situaci tmav ě zelená
� A 2 – pravobřežní vltavská páteřní cyklotrasa (úsek Zbraslav – Komořany) 

� Připravované (probíhá p říprava)
� A 102 – lávka Komořany – Lahovice v situaci sv ětle zelená
� A 2 – připojení na A 2 podél akce KOMOKO do ul. U Kina (Komunikace Modřany –
Komořany) v situaci sv ětle modrá

� Plánované - v situaci fialová
� A 101 – levobřežní vltavská hlavní cyklotrasa propojující páteřní A 1 a A 50 
� A 50 (tzv. „Pražské kolo“) rekreační okruh okolo Prahy, směr Točná
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