
č. MČ Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 

6 Křižovnická x Kaprova 1 TSK 9.7. - 13.8. oprava kanalizace

omezení v prostoru křižovatky, uzavřen řadící 

pruh v ul. Kaprova a ul. Křižovnická, z ul. 

Křižovnická nebude možné levé odbočení na 

Mánesův most

7 Vinohradská v úseku ul. Wilsonova - Legerova 1,2
Národní muzeum 

(Metrostav)
1.1.  – 15.9. Přeložka kabelovodu, spojovací chodba

Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova 

zjednosměrněna, průjezd možný pouze ve směru 

Wilsonova - Legerova, v opačném směru vedena objížďka

8 Wilsonova směr do centra v úseku MÚK Bulhar - Politických vězňů 1, 2 TSK, a.s. 9.7. - 30.8. Oprava mostních dilatačních závěrů
Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu včetně nájezdové 

rampy

9 Wilsonova směr z centra v úseku budova Hlavního nádraží - Hlávkův most 1, 2, 3, 8 TSK, a.s. 9.7. - 22.7. Souvislá údržba komunikace

Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu. V termínu 18.7. - 

20.7. bude úplná uzavírka sjezdové rampy směr MÚK 

Bulhar a objízdná trasa povede po komunikacích: 

Wilsonova, Ke Štvanici, Křižíkova, Prvního Pluku, 

Trocnovská, Husitská

10 Korunní v úseku Budečská - Šumavská 2 CC Real 1.4. - 31.12. Rekonstrukce přilehlého objektu
Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava 

zachována po tramvajovém tělese

11 Na Slupi v úseku Sekaninova - Horská 2 TSK 9.7. - 31.8. Oprava vozovky
Uzavírka jízdního pruhu ve směru do centra. Doprava v 

opačném směru zachována. 

12 Rašínovo nábřeží v úseku Libušina - Plavecká 2 PVK a.s. 9.7. - 30.8. Oprava armatur
Zábor jízdního pruhu ve směru do centra, doprava po 

tramvapvém tělese. 

Na Slupi v úseku Sekaninova - Horská 2 TSK 9.7. - 31.8. Oprava vozovky

Uzavírka jízdního pruhu ve směru do centra. Doprava ve 

směru do centra zachována pro vozidla do šíře 2,0 

metru.  Doprava v opačném směru zachována. 

13 Husitská 3 TSK 12.3. - 16.11.
Rekonstrukce ceého profilu 

komunikace včetně inženýrských sítí

Úplná uzavírka komunikace, vyznačena objízdná trasa + 

"rozmělnění" dopravy do více tras

14 Vinohradská v úseku ul. Jičínská - Jana Želivského 3 DPP 30.6. - 25.8. Rekonstrukce tramvajové trati

doprava obousměrně zachována, ul. jičínksá v úseku ul- 

Slezská - Vinohradská uzavřena pro IAD, objízdná trasa 

vyznačena

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 169.7.– 29.7.2018



15 Slezská, Jičínská 3
Pražská 

teplárenská, a.s.
9.7. - 31.8. Opravy horkovodů

uzavírka ul. Slezská v úseku ul. Hradecká - Jičínská a ul 

Jičínská bude v úseku ul. Slezská - Vinohradská uzavřena v 

rámci DIO RTT Vinohradská

17 Vyskočilova, V Zápolí 4
Pražská 

teplárenská, a.s.
21.5. - 30.9. oprava tepelného napáječe zábor  v pravém jízdním pruhu ve směru z centra

19 Opatovská v úseku Kulhavého - Štichova 4 TSK 12.6. - 9.8.
rekonstrukce autobusové zastávky 

"Horčičkova" a chodníku
uzavírka 1 jízdního pruhu, směr Křeslice

20 5. května v úseku Nuselský most - Brněnská  (0 km D1) 4 TSK
23.6. - 22.7. pouze soboty od 

10 - 18h.,  neděle od 7 - 14h.

údržba komunikační zeleně a úklid 

příkopů, žlabů apod.

provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor v max. 

délce 100m

21 Jižní spojka v úseku hranic Prahy 10 - Barrandovský most 4 TSK
23.6. - 22.7. pouze soboty od 

10 - 18h.,  neděle od 7 - 14h.

údržba komunikační zeleně a úklid 

příkopů, žlabů apod.

provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor v max. 

délce 100m

22 Nuselský most 4 DP, a.s. 1.7. - 13.10. oprava mostu a tubusu metra

provoz veden 2 jízdními pruhy v max. délce 100m v 

každém směru, od 8.9. omezení pouze o víkendech ve 

směru do centra

23 Rozvadovská spojka v úseku Řevnická - Pražský okruh 5 TSK 9.4. - 15.7.
Oprava říms mostu nad větví MÚK z D5 

na D0 směr Ruzyně

Uzavírka části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu 

prací, doprava vedena po zbylé části komunikace, ve 

směru z centra zachován jeden jízdní pruh, ve směru do 

centra zajištěny dva jízdní pruhy 3,25 a 2,75 metrů

24 Plzeňská v úseku Mahenova - Holečkova 5 PVK a.s. 7.3. - 31.8. Rekonstrukce kanalizace
Uzavírka levého pruhu ve směru z centra. Doprava 

zachována pravým pruhem. 

26 Jiráskův most, Diezenhoferovy sady a V Botanice 5 TSK 5.7. - 20.8. Souvislá údržba komunikace Provoz veden vždy v jednom jízním pruhu 

29 Nádražní v úseku Lihovar - Moulíkova 5 PP a.s. 2.7. - 20.7. Oprava plynovodu
Uzavírka jízdního pruhu, doprava zachována po 

tramvajovém tělese. 

32 Dobříšská v úseku Zlíchovský tunel - tunel Mrázovka 5 TSK 5.7. - 29.7. Souvislá údržba komunikace
Postupná uzavírka komunikace dle postupu prací, 

doprava zachována všemi směry. 



Jeremiášova v úseku Hájčí - Plzeňská 5
STAVMAT 

STAVEBNINY a.s.
16.7. - 14.8.

Výstavba odbočovacího pruhu k 

areálu investora

Zábory levých jízdních pruhů v obou směrech, doprava 

vedena po zbylé části komunikace, v každém směru 

jeden jízdní pruh

Evropská v úseku Vítězné nám. - Gymnasijní 6 DP a.s. 19.3. - 18.7.

Stavební práce a skládka materiálu pro 

modernizaci osvětlení stanice metra 

Dejvická

Záboru části jízdních pruhů a části pruhů se zastávkou 

BUS MHD dle postupu prací, doprava vedena po zbylé 

části komunikace

34 Evropská v úseku Vítězné nám. - Gymnasijní 6 DP a.s. 19.3. - 18.7.

Stavební práce a skládka materiálu pro 

modernizaci osvětlení stanice metra 

Dejvická

Záboru části jízdních pruhů a části pruhů se zastávkou 

BUS MHD dle postupu prací, doprava vedena po zbylé 

části komunikace

35 Patočkova a Milady Horákové v úseku Střešovická - Svatovítská 6 TSK 12.6. - 20.8. Komplexní rekonstrukce komunikace
Zábor jízdního pasu ve směru do centra doprava vedena 

v jednom jízdním pruhu po středním tramvajovém pase

36 Karlovarská v úseku Na Hůrce - hr. Hl.m. Prahy (staničení -0,350 km - 0,000 km) 6 ŘSD ČR 23.6. - 23.7. Rekonstrukce vozovky

Uzavírka jízdního pasu ve směru z centra, doprava 

vedena v protisměrném jízdním pase v jednom jízdním 

pruhu

38 Slánská v úseku Plzeňská - Čistovická 6 TSK 2.7. - 26.8.
demontáž stávající ocelové konstrukce 

protihlukové stěny

uzavírka jízdního pasu v obou směrech dle postupu prací, 

doprava vedena obousměrně ve druhém jízdním pasu

39 Evropská v úseku Šolínova - Studentská 6 DP a.s. 21.7. - 30.9.

Stavební práce a skládka materiálu pro 

modernizaci osvětlení stanice metra 

Dejvická

Záboru části jízdních pruhů a části pruhů se zastávkou 

BUS MHD dle postupu prací, doprava vedena po zbylé 

části komunikace

40 Evropská v úseku Na Pískách - Horoměřická 6 PVS a.s. 9.7. - 30.9. Rekonstrukce kanalizace DN 800
Zábor pravého jízdního pruhu ve směru z centra, doprava 

vedena v levém jízdním pruhu

41 Patočkova v úseku Břevnovská - Meziškolská 6 PVS a.s. 18.6. - 21.9. Rekonstrukce kanalizace

Zábor části jízdních pruhů ve směru do centra dle 

postupu prací, doprava vedena po zbylé části 

komunikace v jednom jízdním pruhu

42 Kamýcká v úseku Kosova - hranice hl.m. Prahy 6 TSK 16.7. - 28.8. rekonstrukce povrchu komunikace
úplná uzavírka, doprava vedena po vyznačených 

objízdných trasách

Vaníčkova v úseku Diskařská - Zátopkova 6 TSK 23.7. - 12.8.
Rekonstrukce části komunikace ve 

směru na Strahov

Uzavírka chodníku a části jízdního pruhu ve směru 

Strahovský stadion, doprava vedena po zbylé části 

komunikace, v každém směru jeden jízdní pruh

Brusnický, Dejvický a Bubenečský tunel 6,7,8 SATRA 25.7. 23:00 - 26.7. 05:00
Pravidelná údržba a kontrola 

technologie tunelů TKB

Úplná uzavirka obou tunelových trub, doprava vedena 

po objízdné trase: Patočkova - Milady Horákové - 

Veletržní - Dukelských Hrdinů - U Výstaviště - 

Partyzánská - Trojský most



44 Strojnická, Veletržní 7
Holešovický 

trojúhelník s.r.o.
1.1 - 10.9.

Realizace přípojky VN, vykládka 

materiálu, vjezd na stavbu

Zábor části parkovacího pruhu a částečný zábor 

chodníku.

45 Argentinská, v úseku U Průhonu - Plynární 7
Vivus Argentinská 

a.s.
4.6. - 31.8.

Zábor pro auto s návěsem - zásobování 

staveniště

Zábor odstavného pruhu nazasahující do jízdních pruhů v 

ul. Argentinská.

Letenský tunel 7 TSK
13.7. - 20.7. vždy  23 - 05 

hod.

údržby technologie, mytí stěn a 

sledování deformací konstrukce a 

stability částí tunelu

uzavírka tunelu

most Barikádníků 8 OSI MHMP 16.7. - 31.8.

Přípravné práce před rozšíření rampy 

na most Barikádníků. Přeložky dvou 

přípojek odvodnění kanalizace, 

odstranění portálu 

Provoz ve směru z TKB etapavitě omezován dle 

přiložených situací - zúžení na rampě

47 Cínovecká 8 TSK 17.4. -  31.7. Oprava mostu přes Mratínský potok

Doprava vedena vždy minimálně ve dvou jízdních pruzích 

(směr z i do centra) v minimální šířce 3 m, v případě 

záboru dvou jízdních na jednom jízdním pásu je jeden 

jízdní pruh převeden do protisměru.

48 Křižíkova 8 SŽDC 2.5. - 10.9.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - 

demolice železničního mostu v ul. 

Křižíkova

V 1. a 3. etapě je doprava v úseku pod Negrelliho 

viaduktem veden ve třech jizdních pruzích (2 j.p. ve 

směru Žižkov, 1 j.p. ve směru Florenc). Ve 2. etapě je 

komunikace uzavřena. Doprava je vedena po objízdné 

trase.

49 Ústecká, v úseku Kobyliská - Spočická 8
Pražská plynárenská 

Distribuce, a.s.
21.5. - 25.9. Rekonstrukce STL plynovodu

V ulici Ústecká  bude každé etapě zachován minimálně 

jeden jízdní pruh v každém směru jízdy.

50 Pod Sídlištěm, Vršní 8
Pražská 

teplárenská, a.s.
28.6. - 31.7.

Oprava horkovodního zařízení v délce 

cca 20m

Provoz v ulici Pod Sídlištěm veden v jednom jízdním 

pruhu pro každý směr jízdy. Připojení ulice Vršní na ulici 

Pod Sídlištěm ve směru od ulice V Brance v 2. etapě 

uzavřeno.

52 V Holešovičkách 8 TSK 9.7. - 14.9.
Oprava říms, betonových svodidlových 

zídek, části povrchu vozovky

Zábor jízdních pruhů. Ve směru z centra provoz veden ve 

dvou j.p. Ve směru do centra provoz veden ve dvou 

jízdních pruzích (krátkodobě v jednom jízdním pruhu)

53 Zenklova, v useku Elsnicovo náměstí - náměstí Na Stráži 8 PVS, TSK, DP
2.1. - 30.9. (3.etapa 1.7. - 

30.9)

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 

kolejové trati, povrchů vozovek a 

chodníků

Komunikace uzavřena. Doprava vedena po objízdné trase 

Sokolovská, Čuprova Prosecká, Povltavská, V 

Holešovičkách, Vysočanská, Střelničná, Pod Sídlištěm. 

Provoz tramvají obnoven od 1.9.2018.



54 Liberecká - přemostění ul. Davídkova 8 TSK 10.7. - 31.8. Oprava mostu
V obou směrech provoz veden ve dvou jízdních pruzích. 

Zábor levých jízdních pruhů.

55 Kolbenova 9 DPP 1.7. - 31.8. Rekonstrukce TT 
Zábor přilehlých jízdních pruhů, provoz po zbylé části 

vozovky - dokončovací práce pro RTT

56 Českobrodská v úseku ul. Mladých Běchovic - Na Výdrholci 9 TSK 1.7. - 30.9. Rekonstrukce komunikace 

Uzavírka komunikace v rozsahu Mladých Běchovic - Na 

Vydrholci, v úseku ul. Do Panenek - Na Vydrholci - 

kyvadlový provoz

57 Českobrodská v křiž. s ul. Do Říčan 9 TSK 1.7. - 30.9. Rekonstrukce komunikace 
Zábor komunikace v rozsahu Nádraží Běchovice - Do 

Říčan - provoz kyvdlově po úsecích

58 Čakovická v prostorách křižovatky s ul. Ke Klíčovu 9 TSK + PVK 18.6. - 23.7.
Výstavba okružní křižovatky + přeložky 

inž.sítí
Zábory, provoz po zbylé komunikaci

59 Čakovická v prostorách křižovatky s ul. Ke Klíčovu 9 TSK + PVK 23.7. - 28.8. Výstavba okružní křižovatky 
Úplná uzavírka křižovatky Čakovická x Letňanská x Ke 

Klíčovu

62 Vršovická v úseku Kišiněvská - Gruzínská 10
Pražská plynárenská 

Distribuce, a.s.
12.7. - 27.7. Stavební úpravy NTL,STL plynovodu

Úplná uzavírka jízdního pásu, směr centrum; objízdná 

trasa pro vozidla do 6 t: Kišiněvská-Bajkalská-Gruzínská, 

nad 6 t: Litevská-Vladivostocká-U Slavie

63 U vršovického hřbitova 10 SŽDC, s.o. 15.7. - 30.11.
Optimalizace traťového úseku Praha 

Hostivař - Praha hl. n.

Částečná uzavírka při bourání mostu (v celém období); 

úplná uzavírka při demontáži nosníkových konstrukcí 

mostu (vybrané dny v nočním čase 22-05 h)


