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ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

Název akce: Újezd – Kate řinky (A 209)
úsek: Formanská - Josefa Bibrdlíka

Délka trasy: 1,6 km

Projektový stupeň: Dopravní značení

Evidenční číslo TSK:

Datum vyhotovení: 13.12.2009

Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz , cyklo@cityofprague.cz )  3

Přílohy: -

Evidenční číslo ZK: 2009/40
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 209 tvoří propojení mezi Jižním Městem, Kateřinkami a Újezdem,
jižně  od  Milíčovského  lesa.  Trasa má charakter  dopravně–rekreační  spojnice,  nahrazuje
původní cyklotrasu ÚJ-BR a tvoří spojnici páteřních cyklotras A 21 a A 23.

Cílem akce je doplnění dopravního značení a dopravních zařízení. Součástí je kvalitní
proznačení  informačním  směrovým  značením  pro  cyklisty  a  především  pak  zkvalitnění
upozornění  (v podobě  dopravního  značení)  na  provoz  cyklistů  v úzké  komunikaci
Formanská. 

Průběh trasy ( řešený úsek):
Začátek: Josefa Bibrdlíka
Průběh: Formanská
Konec: Ke Kateřinkám
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2. Uspořádání trasy

úsek žre im

Formanská 
ěř žHDP, prov it mo nost provedení cyklopiktokoridoru v ěobou sm rech,

vzhledem k ř ř ěší kovému uspo ádání však prioritn  ve stoupání + doplnit
ě ůupozorn ní na provoz cyklist

3. Varianty k prověření
-

4. Kritická místa

místo, úsek ž řmo nost ešení

Josefa Bibrdlíka x Formanská ř ě ř ž č řzp ehledn ní k i ovatky dopravním zna ením a za ízením 

5. Vazby na další cyklistické komunikace
� současné 

� ÚJ-BR  (je cyklotrasou A 209 nahrazena)
� připravované

� A 21: Šeberov – Háje (ZK 2009/01)
� A 23: Křeslice - Újezd (ZK 2009/39)

6. Vazby na veřejnou dopravu
-

7. Významné cíle

• Milíčovský les

8. Koordinace

• viz bod 5

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 pověřeným zástupcem KCD (mail:

cyklo@cityofprague.cz)
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