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ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

Název akce: napojení letišt ě Praha–Ruzyn ě (A 168)
úsek: Dědina – terminál JIH – terminály SEVER

Délka trasy: 4,0 km

Projektový stupeň: Dopravní značení, výškové úpravy obrub

Evidenční číslo TSK:

Datum vyhotovení: 10.9.2009

Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz , cyklo@cityofprague.cz )

Přílohy: -

Evidenční číslo ZK: 2009/18
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
Hlavní cyklotrasa A 168 má za cíl zajistit legální napojení ruzyňského letiště pro jízdní

kola (v současné době je jediná legální spojnice pouze přes Přední Kopaninu) a současně
poskytnout  informace  směrovým  značením  pro  případné  cyklisty,  kteří  použili  či  použijí
leteckou dopravu. Význam spojnice je dopravní (pro zaměstnance v oblasti letiště či cestující
kombinující letadlo a kolo), případně i rekreační (výlet „na letadla“).

• Průběh trasy
začátek: Pilotů x Letecká (A 34)
průběh: obousměrně: pěší komunikace mimoúrovňově překonávající ulici

Drnovskou a Pražský okruh (včetně ramp MÚK) – K Letišti
jednosměrně (průjezd letištním areálem): K Letišti – vpravo nájezdová
rampa – Aviatická – komunikace nejblíže letištní budově Terminálu 1 –
Schengenská – Jana Kašpara – vpravo K Letišti  

konec: letiště Ruzyně - Terminál 2

2. Uspořádání trasy

úsek žre im

ůPilot  - Fajtlova stezka pro chodce a cyklisty (C9)

Fajtlova – Terminál Jih (kruhový objezd) HDP bez úprav

Terminál Jih (kruhový objezd) – Jana Kašpara HDP bez úprav, legalizace vjezdu jízdních kol (B1 > B11)

ěJana Kašpara – Terminál 1 (nejprav jší
komunikace)

HDP bez úprav

ěTerminál 1 (nejprav jší komunikace) – Terminál 2 HDP bez úprav, legalizace vjezdu jízdních kol (B1 > B11)

Terminál 2 – Jana Kašpara HDP bez úprav

Schengenská – K Letišti HDP bez úprav, legalizace vjezdu jízdních kol (B1 > B11)
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3. Varianty k prověření
- v oblasti letiště proznačení průjezdu piktogramy (vzor cyklopiktokoridor, ale bez šipek)

4. Kritická místa

místo, úsek ž řmo nost ešení

ř žk i ovatka K Letišti x Fajtlova

ěve sm ru z centra:
a) ě ř řoptimáln : novým p ejezdem pro cyklisty p es pravý

výjezd z ě řFajtlovy ulice do nov  vytvo eného prostoru pro
cyklisty v čele levého výjezdu

b) č ě ř řdo asn : p evedením kola po p echodech pro chodce
ěve sm ru do centra:

ž ř čza ulicí Fajtlova sní ením obruby a p ilehlé ásti chodníku zajistit
čplynulý a bezpe ný výjezd na chodníkou stezku pro chodce a

cyklisty

ř žk i ovatka K Letišti x Aviatická ě č ůupozorn ní ostatních ú astník  na cyklisty

5. Vazby na další cyklistické komunikace
� připravované

� A 34: Řepy – Purkrabský háj, akce TSK 2 950 085

6. Vazby na veřejnou dopravu
Letiště Ruzyně

7. Významné cíle
- letiště Ruzyně

8. Koordinace
� viz bod 5, zejména akce 2 950 085

9. Nezbytné dílčí úkoly zhotovitele PD

• dopravní  značení  navrhnout  dle  platné  legislativy  i  podkladů  a doporučení
pro směrové dopravní značení uvedených na:

http://cyklo.praha-mesto.cz >  Informace  (nejen)  pro  projektanty  a  úředníky  >
Směrové dopravní značení cyklotras

• návrh projektu nechat odsouhlasit zástupcem KCD (mail: cyklo@cityofprague.cz)
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