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ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

Název akce: Kunratický les – Vestec (A 202)
úsek: Kunratický mlýn – hranice hl. m. Prahy 

Délka trasy: 1,9 +1,6 km

Projektový stupeň: DZ + Studie proveditelnosti

Evidenční číslo TSK:

Datum vyhotovení: 10.11.2008

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

Přílohy:

Evidenční číslo ZK: 2008/13
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
Propojení  Prahy  s  jižní  částí  Středočeského  kraje  je  v systému  celoměstských

cyklistických tras plánováno přes Kunratice trasou  A 202.  V současnosti  obec  Vestec  na
přípravě  cyklotrasy  vedené  v tomto  koridoru  (na  svém  území)  pracuje.  Z hlediska
cyklistických vztahů  obou regionů  se jedná o významné propojení obou oblastí  (v jižním
směru má trasa dále pokračovat až k Sázavě).
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2. Předpokládaný průběh trasy
etapa I – dopravní zna čení, jednoduché stavební úpravy
Připojení na trasy v Kunratickém lese (A 212) – ul. Krále Václava IV. – Za Parkem – Pod
Betání – Nad Rybníčky – Na Jahodách. 
Celková délka činí cca 1,9 km.

etapa II – dopravní zna čení, jednoduché stavební úpravy
Dle  průzkumů  a  koordinace  s místní  částí  Kunratice  a  obcí  Vestec  umístění  cyklistické
dopravy  na  polní  cesty,  obslužné  komunikace  resp.  na  pozemky,  které  neslouží  jako
obslužné  komunikace  pro  okolní  pozemky  a  lze  tedy  provést  jako  stezku  pro  cyklisty
v návaznosti na vesteckou část trasy. 
Celková délka činí cca 1,6 km.

3. Variantní řešení
Dle průzkumů a koordinace s místní částí Kunratice a obcí Vestec  

4. Koordinace
- Výstavba cyklistické infrastruktury obce Vestec
- Územní rozvoj MČ Kunratice 

5. Nezbytné dílčí úkoly zhotovitele PD
- Etapa  I  obnáší  především  směrové  vyznačení  +  úpravy  liniových  a  lokálních

dopravních zklidnění v místních obslužných komunikacích MČ Kunratice. (DIR)
- Pro  etapu II  provést  v  úvodní  fázi  zpracování  dokumentační  činnost  na  úrovni

studie realizovatelnosti ; 

6. Vazby na další cyklistické komunikace
� Současné 

� A 212 – trasa podél Kunratického potoka s návazností na A 22
� A 215 – směr Jižní město

� Připravované (probíhá p říprava)
� A 21 – propojení Libuše se Šeberovem 
� A 213 – doplnění celoměstského systému podél Kunratického potoka
� Propojení se SČ krajem

� Plánované
� A 207 + A 217
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