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ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

Název akce: Klukovice – Nová Ves (A 33)
úsek: Dalejské údolí – K Návrší

Délka trasy: 1,2 km

Projektový stupeň: Dopravní značení, lokální úpravy a opravy povrchů

Evidenční číslo TSK:

Datum vyhotovení: 12.12.2009

Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz , cyklo@cityofprague.cz ) 2

Přílohy: -

Evidenční číslo ZK: 2009/35 
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 33 je  v jižní  částí  trasována  Prokopským  údolí,  které  je
významnou  tradiční  rekreační  i  dopravní  spojnicí.  Návaznosti  dalších  cyklotras,  resp.
plánované prodloužení cyklotrasy A 33 severozápadním směrem, tyto funkce ještě posílí.

Cílem akce jsou lokální úpravy či doplnění dopravního značení a dopravních zařízení.
Součástí  je  kvalitní  proznačení  informačním  směrovým  značení  pro  cyklisty  (zásadní
rekonstrukce značení ve stopě původní cyklotrasy ŘE-HL).

Průběh trasy ( řešený úsek):

Začátek: odbočka cesty  do Dalejského údolí  (cca 200 m nad křižovatkou Prokopské
údolí x Do Klukovic)

Průběh: Prokopské údolí – K Nové Vsi

Konec: K Nové Vsi x K Návrší
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2. Uspořádání trasy

úsek žre im

Prokopské údolí žHDP, re im B11 s výjimkou (dopravní obsluha)

K Nové Vsi žHDP, re im B11 s výjimkou (dopravní obsluha)

3. Varianty k prověření
–

4. Kritická místa

místo, úsek ž řmo nost ešení

místa s montovanými zpomalovacími prahy

a) ů žnáhrada montovaných prah  lokálními zú eními bez
č řur ení p ednosti

b) ůnáhrada montovaných prah  stavebními prahy s delší
č ě ř ž ěvodorovnou ástí, dopln ní opat ení proti objí d ní po

stranách

5. Vazby na další cyklistické komunikace
� současné

� *ŘE-HL: Řepy – Hlubočepy (tram)

� připravované
� A 12: Prokopské údolí – Jinočany (akce TSK 2 950 086)
� A 112: Prokopské údolí – Barrandov
� A 122: Nová Ves – Butovice
� A 12: Vltava – Dalejské údolí (ZK 2009/33)
� A 122: Nová Ves – Butovice (ZK 2009/34)

� plánované
� A 33: Nová Ves – Nové Butovice - …
� A 122: Nová Ves – Velká Ohrada - Řeporyje

6. Vazby na veřejnou dopravu
–

7. Významné cíle
– rekreační oblast Prokopského údolí
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8. Koordinace
� viz bod 5, zejména akce TSK

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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