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

1 Wilsonova, Mezibranská 1 hl.m.Praha 30.7.-2.9. revitalizace okolí Národního divadla levý přímý jízdní pruh uzavřen

2 Legerova 1, 2 hl.m.Praha 15.8. - 26.8. revitalizace okolí Národního divadla levý přímý jízdní pruh uzavřen

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

(Metrostav)
1.1.  – 28.10. Přeložka kabelovodu, spojovací chodba

Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova zjednosměrněna, 

průjezd možný pouze ve směru Wilsonova - Legerova, v opačném 

směru vedena objížďka

4 Vyšehradský tunel 2 DP, a.s. 23.8. - 24.8., 26.8. Rekonstrukce tramvajové trati Kyvadlový provoz 

5 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

6 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. 

7 Vinohradská v úseku Legerova - Italská 2 Český rozhlas 21.8. 11,00 - 12,00 hod Pietní akt 50. výročí Úplná uzavírka komunikace

8 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

9 Vinohradská v úseku ul. Jičínská - Jana Želivského 3 DP, a.s. 30.6. - 25.8. Rekonstrukce tramvajové trati
doprava obousměrně zachována, ul. jičínksá v úseku ul- Slezská - 

Vinohradská uzavřena pro IAD, objízdná trasa vyznačena

10 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

11 5. května, u  č. 20-28 4 PSJ, a.s. 4.8., 1.9. zábor pro jeřáb provoz veden 1 jízdním pruhem ve směru do centra

12 Vyskočilova, V Zápolí 4
Pražská teplárenská, 

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

13 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

14 Radlická v úseku Plzeňská - Ostrovského 5 DP, a.s. 25.8. - 26.8. Oprava tramvajové trati Provoz v obou směrech omezen

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 20.8.– 2.9.2018



15 Plzeňská v úseku Tomáškova - Holečkova 5 PVK a.s. 7.3. - 16.11. Rekonstrukce kanalizace - 9.etapa
Uzavírkajízdního pruhu ve směru z centra. Doprava zachována 

zbývajícím pruhem. 

16 K Barrandovu v úseku Pražský okruh - Ke Smíchovu 5 TSK 24.7. - 4.9. Oprava komunikace
Zábor jednoho jízdního pruhu ve směru do centra, doprava 

zachována po zbývající části komunikace. 

17 Radlická v úseku Výmolová - Kutvirtova 5 ČSOB 6.8. - 20.8. Kabelové přípojky Uzavírka části kounikace, doprava v obou směrech zachována. 

18 Karlická v úseku U Starého stadionu - Zderazská 5 MČ Praha 16 17.8. - 31.8. Přípojky vody a kanalizace 
Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava v obou 

směrech zachována po zbývající části komunikace. 

19 Radlická v úseku Plzeňská - Ostrovského 5 DP, a.s. 25.8. - 26.8. Oprava tramvajové trati Provoz v obou směrech omezen

20 Patočkova a Milady Horákové v úseku Střešovická - Svatovítská 6 TSK 12.6. - 24.8. Komplexní rekonstrukce komunikace
Zábor jízdního pasu ve směru do centra doprava vedena v jednom 

jízdním pruhu po středním tramvajovém pase

21 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

22 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

23 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

24 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

25 Kamýcká v úseku Kosova - hranice hl.m. Prahy 6 TSK 16.7. - 31.8. rekonstrukce povrchu komunikace úplná uzavírka, doprava vedena po vyznačených objízdných trasách

26 Karlovarská v úseku hr. Hl.m. Prahy (staničení -0,310 km - 0,000 km) - Na Hůrce 6 ŘSD ČR 11.8. - 25.9. Rekonstrukce vozovky
Uzavírka jízdního pasu ve směru do centra, doprava vedena v 

protisměrném jízdním pasu v jednom jízdním pruhu

27 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.

28 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.



29 Partyzánská 7
Pražská teplárenská, 

a.s.
7,8. - 2.9. Obnova RTZ - oprava šachty, výměna potrubí

Ve směru do centra zábor jízdního pruhu, provoz je veden po 

kolejích. Ve směru z centra zábor pravého jízdního pruhu a 

zamezení praváho odbočení do ul. Vrbenského. Provoz veden ul. 

Na Zátorách a Plynární.

30 most Barikádníků 8 OSI MHMP 16.7. -15.9.

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

31 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.

32 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.

33 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)

34 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.

35 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.

36 Brusnický, Dejvický, Bubenečský tunel 6,7,8 SATRA 25.8. 23:00 - 26.8. 05:00
Pravidelná údržba a kontrola technologie 

tenelů TKB

Úplná uzavírka obou tunelových trub, doprava po objízdné trase 

Patočkova-Milady Horákové-Veletržní-Dukelských Hrdinů-U 

Výstaviště-Partyzánská-Trojský most

37 Liberecká - ČS MOL ve směru do centra 8 PREdistibuce a.s. 13.8. - 16.9. obnova kabelů NN
Ve směru do centra zábor odbočovacího a připojovacího pruhu u 

čerpací stanice MOL.

38 Kolbenova 9 DPP 1.7. - 30.9. Rekonstrukce TT 
Zábor přilehlých jízdních pruhů, provoz po zbylé části vozovky - 

dokončovací práce pro RTT

39 Českobrodská v úseku ul. Mladých Běchovic - Na Vydrholci 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

40 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

41 Čakovická v prostorách křižovatky s ul. Ke Klíčovu 9 TSK + PVK 15.8. - 15.9. Výstavba okružní křižovatky Úplná uzavírka křižovatky Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu



42 Vršovická v úseku Oblouková - Moskevská 10 PVS 30.7. - 31.8. Rekonstrukce kanalizace
Částečná uzavírka jízdního pruhu za křižovatkou s ul. Moskevská 

směr centrum a za křižovatkou s ul. Oblouková směr z centra

43 Vršovická x Bělocerkevská 10 TSK 24.7. - 27.8. Oprava uliční vpusti a přípojky
Částečná uzavírka v jízdních pruzích; objízdná trasa pro nákladní 

vozidla po komunikacích 28. pluku - Kodaňská

44 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 22-4:30 h)

45 Kutnohorská x Kardausova 15 PREdistribuce 15.8. - 13.9. Pokládka kabelů PRE
Uzavírka části pravého jízdního pruhu za křižovatkou ul. 

Kutnohorská x Kardausova, směr centrum


