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• seznámení 

• představení budoucích investic do dopravy

• uzavírky a opravy 2019

Proč tu dnes jsme



Jak vidíme dopravu

• doprava = provázaná síť → koncepční přístup, 
žádná ad hoc řešení



Doprava

• velký infrastrukturní deficit

• stabilita se odvíjí od kvality sítě 

• spolehlivost sítě se odvíjí od jejího nejslabšího 
článku

• multimodalita = posílení stability a nezávislosti sítě



Funkční a zdravé město

• město pro všechny (MHD, chodce, 
automobilisty, cyklisty, ...)

• reálná data o dopravě pro cestující (live info, 
aplikace)

• preference MHD (telematika, vyhrazené pruhy)

• stav ovzduší v Praze – jedno z nejznečištěnějších 
měst v ČR



Strategie hlavního města

• Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

• Dopravní politika HMP

• Strategie metropolitní železnice

• Rozvoj linek PID 2019–2029

• Dopravní plán hl. m. Prahy

• Strategie tramvajových tratí

• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hlavním městě 

Praze do r. 2020

• Strategie rozvoje bezmotorové dopravy (od r. 2020)

• Koncepce odstraňování bariér v MHD



Doprava a rozpočet HMP

• Financování dopravních staveb – rozpočtová 
priorita

• Uvolňování prostředků podle připravenosti staveb

• Finalizace letošního rozpočtu během několika týdnů

• Dle návrhu pro 2019 suma cca 4 miliardy CZK



Financování velkých staveb

• Spolupráce se státem – vnitřní okruh, Metro D 

• metro D – EIB, společné podniky

• Možnost zodpovědného zadlužení



Nejvýznamnější investice v oblasti dopravy
• výkupy pozemků pro zelené pásy SOKP 511

• příprava MO – projektová činnost, výkup pozemků

• metro D – zahajujeme výstavbu – geologický průzkum, do tří let získání stavebního 

povolení

• TT Václavské náměstí, TT Libuš, TT Slivenec

• Hostivařská spojka včetně obchvatu Měcholup

• propojka Lipnická – Ocelkova

• Vršovice – Hostivař, trať 210

• železniční zastávky Hostavice, Jiráskova čtvrť

• zahájení stavby Dvoreckého mostu, příprava Rohanského mostu

• stavba lávky Troja

• P+R: Černý Most III., příprava P+R Zličín



Prioritní opravy a rekonstrukce

• mosty: diagnostiky, oprava Libeňského mostu, 
oprava mostu K Barrandovu, projektová příprava 
Hlávkova mostu

• tramvajové tratě: Vinohradská, Nádražní, Táborská, 
Krejcárek

• Strahovský a Zlíchovský tunel: snížení energetické 
náročnosti



Mosty přes Vltavu

• Libeňský most (VI) září–říjen, I. etapa oprava 

• Hlávkův most (V) diagnostika červen, do dvou let začátek rekonstrukce 

• Most Legií (V) dokončení diagnostiky červen 2019 

• Palackého most (VI) ukotvení říms květen 2019, diagnostika prosinec 

2019 

• Barrandovský most (V) diagnostika duben 2019 a příprava rekonstrukce 

• Čechův most (V) diagnostika a počátek projektových prací 2020  

• Mánesův most (V) diagnostika a začátek projektových prací 2020 

• Karlův most (VI) příprava rekonstrukce čeká na dostupnost kvalitního 

kamene 

• Jiráskův most (V) květen-červen 2019 výměna mostních závěrů

• Most Závodu míru (IV), diagnostika 2019



Opravy dalších mostů  2019

• K Barrandovu: březen–září, sanace a rekonstrukce, částečné omezení 
květen–srpen

• Horoměřická: září–prosinec, oprava mostu a komunikace, částečné 
uzavírky po etapách

• Ořešská (přes Přažský okruh): únor–listopad, oprava – častečné uzavírky 
po etapách

• U Hostivařského nádraží: duben–červen, oprava mostu, částečné 
uzavírky

• Líšnická (nad Jeremiášovovou): duben–srpen, oprava mostu, částečná 
omezení Jeremiášova



Priority pro výstavbu 2019

• mosty: zahájení projektové přípravy Dvorecký 
most a stavba lávka Troja

• metro D: zahájení geologického průzkumu

• železnice: zahájení staveb žel. zastávek Eden a 
Zahradní Město

• Karlovo náměstí: I.etapa

• realizace vodního prostupu Rokytka pro pěší a 
cyklisty



Opravy komunikací 2019

• Štěrboholská spojka: březen–říjen

• protihluková opatření ul. 5. května: březen–říjen

• protihluková opatření Spořilovská: červenec–
prosinec

• (výběr) Českobrodská, Prosecká, Strakonická, 
Poděbradská, Kutnohorská



Rekonstrukce tramvajových tratí 2019
• ul. Vinohradská II. Etapa  9. 3.–12. 7.

• ul. Nádražní (Lihovar – Smíchovské nádr.) červenec–listopad, 3 etapy, v létě 
úplné přerušení dopravy v úseku Hlubočepy–Smíchovské nádraží

• Bubenské nábř.–Komunardů I. etapa 1. 10.–15. 11.

• křižovatka Strossmayerovo nám. 11. 4.–5. 5. na 3 etapy

• ul. Plzeňská výměna oblouků červen–červenec

• křižovatka Na Poříčí x Těšnov 31. 8.–30. 9. na etapy



Opravy metro  2019

Opravy metro  2019

výměny pražců na trati C:

• Pražského povstání–Pankrác: Velikonoce a 29. 6.–6. 7.

• Vyšehrad–Pražského povstání 26.–28. 10.

stanice:

• Karlovo náměstí: do srpna rekonstrukce vestibulu a eskalátorů

• Opatov: celková rekonstrukce + bezbariérové zpřístupnění 2019–2020

• v pokročilé přípravě: Českomoravská, Jiřího z Poděbrad, Florenc



Priority PID
• rozšíření bezkontaktních platebních terminálů (duben 2019)

• pokračování obnovy vozového parku a nový vizuál

• rozvoj tramvajových tratí

• rekonstrukce stanic metra

• stavba metra D

• dokončení integrace Středočeského kraje 

• elektrifikace autobusové linky 140

• nábor řidičů



Koordinace projektů

• koordinační tým

• dialogy městskými částmi (ministerstvy, ...)

• pravidelná setkání (s novináři, ...)

• vylepšení elektronického systému uzavírek a oprav 

• jednotný systém informování o dopravních 
omezeních



Komunikace s Pražany

• web

• Facebook

• Twitter

• městské 
společnosti



Jsme tu pro vás

Asistenti náměstka Adama Scheinherra:

Ondřej Baláž    ondrej.balaz@praha.eu tel. 775 878 519

Marek Bělor    marek.belor@praha.eu

Václav Brejška   vaclav.brejska@praha.eu

Daniel Kajpr   daniel.kajpr@praha.eu 
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Děkujeme za Vaši 
pozornost!


