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ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

Název akce: A 26 - vodní prostup Rokytka

Délka trasy: 0,25 km

Projektový stupeň: Studie proveditelnosti

Evidenční číslo TSK: 2 950 0XX

Datum vyhotovení: 10.11.2008

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

Přílohy:

Evidenční číslo ZK: 2008/18
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
Páteřní cyklotrasa A 26 (v západní části podél toku Rokytky) stále vykazuje několik pro

cyklisty nepřehledných úseků. Jedno z takovýchto míst se nachází v místě křížení stezky pro
chodce a cyklisty  vedoucí  podél  Rokytky s frekventovanou komunikací  Čuprova (součást
Městského  okruhu).  Toto  místo  je  v současnosti  řešeno  pouze  pro  pěší  dopravu  a  to
podchodem (rampa s pravými úhly a schodiště).

Účelem akce je zjistit všechny okrajové podmínky pro možnou realizaci tzv.  vodního
prostupu pod  komunikací  Čuprova  –  podél  toku  Rokytky,  čímž  by  došlo  ke  zlepšení
bezpečnosti a plynulosti provozu cyklistů i chodců.

Zeleně je znázorněn stávající pohyb cyklistů a chodců (kterých je tu minimum),
červeně navrhované propojení podél Rokytky.

Vodní prostup Rokytka  1 / 2 ZK - 2008/17



HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

KOMISE RADY HMP PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

________________________________________________________________________

• Průběh trasy
Začátek: napojení na stezku v ul. Na Rokytce
Průběh: levý břeh koryta potoku Rokytky 
Konec: napojení na křížení ulic Nad Kolčavkou x Kolčavka

2. Uspořádání trasy

úsek žre im

Na Rokytce Stezka pro chodce a cyklisty

Koryto Rokytky Stezka pro chodce a cyklisty

3. Varianty k prověření
a. levý vs. pravý břeh koryta potoku Rokytky,
b. materiálové a konstrukční provedení (trvalá stavební úprava profilu koryta /

demontovatelné v případě povodní, lehká konstrukce apod. – vyplyne z jednání
se správcem, Povodí Vltava atd.), v rámci studie řešit i vybavení tj. osvětlení
(např. použití barevně proměnného LED pásu apod.) 

4. Vazby na další cyklistické komunikace
� současné

� součást A 26

� plánované
� spojka do oblasti křižovatky Balabenka (spojení na A 252 a A255)

5. Koordinace
� stavba 2950048 Pelc Tyrolka - Kolčavka

6. Nezbytné dílčí úkoly zhotovitele PD
Jednání s Povodím Vltava, správcem toku a dopravními orgány.
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