
 
 

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 
 
 
 

Doplnění Návrhu Plánu rekonstrukcí a oprav na dopravní 
cestě tramvají, lanové dráhy a metra v 2. pololetí roku 2019 

 
 

mající zásadní vliv na dopravu na komunikacích hl. m. Prahy (na základě 
konkrétního projednání může oproti uvedenému návrhu dopravních opatření dojít ke 
změnám pro provoz MHD, resp. IAD i rozsahu stavebních činností) 
 
Mimo akcí uvedených níže bude Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová 
společnost (DPP) zajišťovat údržbu a činnosti na tramvajové infrastruktuře, které 
vyplývají ze Zákona o dráhách.  
 
Akce uvedené odlišnou barvou (modrou) zasahují do provozu tramvají, ale 
investorem není DPP (investor je uveden v závorce za názvem akce).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: DPP 
 
V Praze dne 25. 7. 2019 
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NA POŘÍČÍ (HAVLÍČKOVA - TĚŠNOV) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 31. 8. 2019 - 22. 9. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
výměna 1x6 rozvětvení v ul. Na Poříčí (od Těšnova) 
výměna 8x oblouk 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Na poříčí v úseku křižovatka Havlíčkova x Na Poříčí - křižovatka Na Poříčí x Těšnov  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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PODĚBRADSKÁ (Pražská teplárenská, a. s.) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 11. 9. 2019 - 18. 9. 2019                                                             

Rozsah stavebních prací: 
obnova tepelného rozvodného zařízení 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
obousměrná výluka ul. Poděbradské v úseku Sídliště Hloubětín - obratiště Lehovec  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena  

Omezení IAD: 
zjednosměrnění ul. Poděbradské ve směru z centra v místě omezení  
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BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ - KOMUNARDŮ 1. ETAPA 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 23. 9. 2019 - 25. 10. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
RTT v úseku Bubenské nábřeží - Komunardů x Dělnická 
výměna oblouků na Bubenském nábřeží (u bývalých jatek)  

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
Bubenské nábřeží a ul. Komunardů v úseku kolejová křižovatka Vltavská - křižovatka Komunardů x 
Dělnická  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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LIBEŇSKÝ MOST (Technologie Hlavního města Prahy, a. s.) 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 26. 10. 2019 – 27. 10. 2019  

Rozsah stavebních prací: 
obnova sloupů veřejného osvětlení 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
Dělnická x Komunardů – Zenklova x Na Žertvách 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
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ČECHŮV MOST 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 26. 10. 2019 – 28. 10. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
výměna rozjezdové výměny R70 ve směru od mostu 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
nám. Jana Palacha x 17. listopadu – Čechův Most x nábř. E. Beneše v uvedeném směru 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
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KŘIŽOVNICKÁ 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 29. 10. 2019 - 3. 11. 2019 
                                                                     

Rozsah stavebních prací: 
výměna oblouků 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
nám. Jana Palacha x Křižovnická – Smetanovo nábřeží x Národní 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena 

Omezení IAD: 
omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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CHOTKOVY SADY 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 4. 11. 2019 - 7. 11. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
EOV ve směru od ulice Chotkova 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
Chotkova x nábřeží Edvarda Beneše - Chotkova x Badeniho v uvedeném směru 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD nebude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
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NUSELSKÁ x VLADIMÍROVA 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: 8. 11. 2019 - 10. 11. 2019 

Rozsah stavebních prací: 
výměna 1x6 rozvětvení (od náměstí Bratří Synků) 
výměna spojovacích oblouků po lince TRAM č. 18 

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: 
ul. Nuselská, Bělehradská a náměstí Bratří Synků v úseku křižovatka Bělehradská x Otakarova 
(obratiště TRAM Na Zámecké v provozu) - křižovatka Nuselská x Vladimírova  

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena 

Omezení IAD: 
částečné omezení IAD v místech prací 
IAD vedena po objízdných trasách 
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METRO C MUZEUM - PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 

 

Termín: 
stavebních prací a výluky části trasy C: 26. 10. 2019 (1:15 h) - 29. 10. 2019 (3:50 h) 

Rozsah stavebních prací: 
výměna dřevěných pražců za betonové 

Úsek bez provozu metra: 
trasa C v úseku Muzeum - Pražského povstání  

Provoz metra C: 
Letňany - Muzeum 
Pražského povstání - Háje 

Náhradní autobusová doprava: 
NAD bude zavedena  

Omezení IAD: 
IAD bez omezení  


