
TISKOVÁ ZPRÁVA

Nejvýznamnějšími stavebními akcemi na území hl. m. Prahy v roce 2020 jsou:

1. Wilsonova v úseku MÚK Bulhar – Vinohradská

Městská část: 1, 2

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–08

Typ akce: Souvislá údržba komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu letních prázdnin letošního roku bude TSK hl. m. Prahy, 
a.s. provádět souvislou údržbu vozovky předmětného úseku 
komunikace ve směru do centra. Tato akce si vyžádá částečnou 
uzavírku komunikace s tím, že provoz bude veden vždy alespoň 
dvěma jízdními pruhy.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruh

2. Mezibranská v úseku Václavské nám. - Žitná, Sokolská v úseku  
Žitná - I. P. Pavlova, Legerova v úseku I. P. Pavlova - Čelakovského 
sady

Městská část: 1, 2

Investor/Organizátor: PPD

Časový plán: 06–08

Typ akce: Stavební úpravy NTL plynovodů

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od poloviny června do konce srpna ve výše uvede-
ných úsecích komunikací proběhnou stavební úpravy NTL ply-
novodů (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.). Dojde k uzavírkám 
ve stavbou dotčených jízdních pruzích s tím, že jednotlivé etapy 
uzavírek budou povoleny v takovém rozsahu a termínu, aby 
negativní dopad staveb do plynulosti provozu na předmětných 
komunikacích byl minimalizován.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů
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3. Metro C (Pražského povstání - Hlavní nádraží)

Městská část: 1, 2, 4

Investor/Organizátor: DPP

Časový plán: 4. 7. - 13. 7.

Typ akce: Výměna pražců

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 4. 7. (1:15 h) do 13. 7. 2020 (3:50 h) bude Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a.s. realizovat výměnu stávajících dřevěných 
pražců za betonové na části linky metra C. Z toho důvodu bude 
obousměrně vyloučen provoz metra v úseku mezi stanicemi 
Pražského povstání a Hlavní nádraží a zavedena náhradní auto-
busová doprava.

Rozsah omezení: Výluka provozu v úseku Pražského povstání - Hlavní nádraží se 
zavedením náhradní autobusové dopravy

4. Karlovo náměstí, Na Moráni, Tylovo náměstí

Městská část: 2

Investor/Organizátor: PPD

Časový plán: 30. 4. - 4. 5.           7. 5. - 11. 5.              15. 5. - 18. 5.

Typ akce: Výměna rozvětvení a kolejových oblouků

Informace  
z Důvodové zprávy:

Na jaře plánuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. realizovat 
stavební práce na tramvajovém svršku na Karlově náměstí v kři-
žovatce s ul. Resslova, které se budou týkat výměny rozvětvení 
a kolejových oblouků. Od 30. 4. do 4. 5. 2020 proto bude zcela 
vyloučen tramvajový provoz v úseku Karlovo náměstí x Resslova 
- Albertov x Na Slupi a v ulici Na Moráni. Od 7. 5. do 11. 5. 2020 
pak mezi křižovatkami Karlovo náměstí x Resslova - Jugosláv-
ská x Bělehradská a v termínu od 15. 5. do 18. 5. 2020 v úseku 
Karlovo náměstí x Resslova - Myslíkova x Spálená. V prvních 
dvou případech bude ve vyloučených úsecích zajištěna obsluha 
náhradní autobusovou dopravou. Stávající linky TRAM budou 
odkloněny. Ve všech případech dojde rovněž k omezení indivi-
duální automobilové dopravy dle příslušného dopravně inženýr-
ského opatření, které se teprve bude tvořit a projednávat.

Rozsah omezení: Výluka TRAM a omezení IAD v místech prací
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5. Sokolská v úseku I. P. Pavlova - Rumunská

Městská část: 2

Investor/Organizátor: PVS

Časový plán: 05–08

Typ akce: Obnova vodovodních řadů

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od začátku května do konce srpna zde bude Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. zajišťovat obnovu vodovodní-
ho řadu, která má přímou návaznost na rekonstrukci vodovodu 
v ulici Rumunská. Počítá se s uzavírkou pravého jízdního pruhu.

Rozsah omezení: Uzavírka pravého jízdního pruhu, doprava vedena zbývajícími 
třemi jízdními pruhy

6. Rumunská

Městská část: 2

Investor/Organizátor: PVS

Časový plán: 09/2020 - 10/2021

Typ akce: Rekonstrukce kanalizace, obnova vodovodních řadů

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od září 2020 do konce října 2021 bude v celé délce komunikace 
probíhat rekonstrukce kanalizace a současně obnova vodovod-
ních řadů (Pražská vodohospodářská společnost a.s.). Po ukon-
čení této akce provede správce komunikace kompletní opravu 
vozovky. Pro dopravní provoz to znamená riziko tvorby kolon 
vozidel v souvislosti s uzavírkami v jízdních pruzích dle postupu 
prací. Akce termínově navazuje na obnovu vodovodních řadů 
v ul. Sokolská.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů
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7. Vinohradská v úseku Jana Želivského - nám. Jiřího z Lobkovic

Městská část: 3

Investor/Organizátor: PVS

Časový plán: 1. 4. - 30. 4.

Typ akce: Obnova vodovodních řadů

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020 bude probíhat obnova vodo-
vodního řadu (Pražská vodohospodářská společnost a.s.) na 
části ulice Vinohradská ve směru do centra. S ohledem na rozsah 
a technologie stavebních prací je nutné jízdní pás v tomto směru 
uzavřít s tím, že doprava bude obousměrně vedena v protisměr-
ném jízdním pásu.

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pásu ve směru do centra, doprava obousměr-
ně vedena v protisměrném jízdním pásu

8. Koněvova v úseku Husitská – Jana Želivského

Městská část: 3

Investor/Organizátor: PVS

Časový plán: 08–10

Typ akce: Rekonstrukce kanalizace, obnova vodovodních řadů

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od srpna do října tohoto roku bude v dotčeném úseku komu-
nikace pokračovat rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů 
(Pražská vodohospodářská společnost a.s.) s úpravou doprav-
ního opatření. Předpokládá se, že ve směru do centra bude do-
prava zachována a ve směru z centra vedena po objízdné trase 
Prokopova, Jeseniova, Jana Želivského. Po ukončení této akce 
provede správce komunikace kompletní opravu vozovky.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, ve směru do centra doprava zachována, ve 
směru z centra vedena po objízdné trase
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9. Novovysočanská

Městská část: 3, 9

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–08

Typ akce: Souvislá údržba komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu letošních letních prázdnin bude realizována souvislá 
údržba komunikace v celé její délce (TSK hl. m. Prahy, a.s.). Do-
pravní provoz bude ve směru do centra zachován a v opačném 
směru veden po objízdné trase Pod plynojemem, Sokolovská, 
Spojovací.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, ve směru do centra doprava zachována, ve 
směru z centra vedena po objízdné trase

10. Jižní spojka v úseku Vídeňská - 5. května, směr z centra

Městská část: 4

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 17. 3. - 7. 4.

Typ akce: Oprava komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 17. 3. do 7. 4. 2020 se bude realizovat oprava 
pravého jízdního pruhu ve směru z centra (TSK hl. m. Prahy, a.s.). 
Doprava bude vedena zbývajícími dvěma jízdními pruhy. 

Rozsah omezení: Uzavírka pravého jízdního pruhu, doprava vedena zbývajícími 
dvěma jízdními pruhy
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11.  Metro C (Pražského povstání – Kačerov)

Městská část: 4

Investor/Organizátor: DPP

Časový plán: 10. 4. - 14. 4. 

Typ akce: Výměna pražců

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 10. 4. (1:15 h) do 14. 4. 2020 (3:50 h) bude Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a.s. realizovat výměnu stávajících dřevěných 
pražců za betonové na části linky metra C. Z toho důvodu bude 
obousměrně vyloučen provoz metra v úseku mezi stanicemi 
Pražského povstání – Kačerov a zavedena náhradní autobusová 
doprava.

Rozsah omezení: Výluka provozu v úseku Pražského povstání - Kačerov se zavede-
ním náhradní autobusové dopravy

12. Jižní spojka v úseku 5. května - V podzámčí, směr centrum

Městská část: 4

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 05–06

Typ akce: Povrchové úpravy a nátěry protihlukové stěny, oprava komuni-
kace

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od začátku května do konce června budou provedeny povrcho-
vé úpravy a nátěry protihlukové stěny a následně realizována 
oprava pravého jízdního pruhu (TSK hl. m. Prahy, a.s.) v před-
mětném úseku komunikace ve směru do centra. Doprava bude 
vedena zbývajícími dvěma jízdními pruhy.

Rozsah omezení: Uzavírka pravého jízdního pruhu, doprava vedena zbývajícími 
dvěma jízdními pruhy
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13. Jižní spojka v úseku Skaláků - Sulická, směr z centra

Městská část: 4

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–08

Typ akce: Oprava komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

O letošních letních prázdninách se bude realizovat oprava 
pravého jízdního pruhu ve směru z centra (TSK hl. m. Prahy, a.s.). 
Doprava bude vedena zbývajícími dvěma jízdními pruhy.

Rozsah omezení: Uzavírka pravého jízdního pruhu, doprava vedena zbývajícími 
dvěma jízdními pruhy

14. Modřanská v úseku Branický most - Barrandovský most

Městská část: 4

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 16. 3. - konec září

Typ akce: Souvislá údržba komunikace, rekonstrukce SSZ

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 16. 3. do konce září letošního roku proběhne sou-
vislá údržba vozovky a rekonstrukce SSZ v předmětném úseku 
komunikace. Dopravní provoz bude veden sníženým počtem 
jízdních pruhů. Tato stavební akce nijak neovlivní stávající trasy 
individuální automobilové ani městské hromadné dopravy. 
Svým územním rozsahem ani termínem realizace nezasahuje do 
žádné jiné z řešených stavebních akcí.

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pruhu na nájezdové rampě z ul. Jižní spojka na 
ul. 5. května, doprava vedena ve zbývajícím jízdním pruhu
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15. Jižní spojka x 5. května

Městská část: 4

Investor/Organizátor: Pražská teplárenská

Časový plán: 06–09 

Typ akce: Přeložka horkovodu Sequoia Roztyly

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od června do konce září tohoto roku bude společnost 
Pražská teplárenská a.s. zajišťovat realizaci přeložky horkovodu 
v souvislosti s budoucí výstavbou polyfunkčního objektu Sequo-
ia Roztyly. Dojde k částečné uzavírce nájezdové rampy z Jižní 
spojky na ul. 5. května ve směru z centra. Doprava bude vedena 
jedním jízdním pruhem.

Rozsah omezení: Částečné omezení provozu v jízdním pruhu podél tramvajové 
trati

16. Táborská, nám. Hrdinů

Městská část: 4

Investor/Organizátor: DPP

Časový plán: 09–11

Typ akce: Rekonstrukce tramvajové trati

Informace  
z Důvodové zprávy:

Na začátku září začne rekonstrukce tramvajové trati na uvede-
ných komunikacích, což bude mít za následek rovněž dopravní 
omezení individuální automobilové dopravy při tramvajovém 
tělese. Rozsah omezení a případné objízdné trasy budou zvoleny 
tak, aby negativní dopad akce na dopravní obsluhu dotčeného 
území byl minimalizován. Zrekonstruovanou trať uvede Doprav-
ní podnik hl. m. Prahy, a.s. do provozu na konci listopadu.

Rozsah omezení: Částečné omezení provozu v jízdním pruhu podél tramvajové 
trati
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17. Jižní spojka v úseku Sliačská – Spořilovská

Městská část: 4

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: listopad 2019 - červen 2020

Typ akce: Betonáž římsy podél protihlukové stěny, oprava pravého jízdní-
ho pruhu

Informace  
z Důvodové zprávy:

V první polovině letošního roku budou probíhat práce na beto-
náži římsy podél protihlukové stěny v uvedeném úseku komu-
nikace ve směru z centra a následná oprava pravého jízdního 
pruhu (TSK hl. m. Prahy, a.s.). Doprava je svedena ze tří do dvou 
jízdních pruhů (práce v těchto místech probíhají již od roku 
2019 z důvodu demolice původní a výstavby nové protihlukové 
stěny).

Rozsah omezení: Uzavírka pravého jízdního pruhu, doprava vedena zbývajícími 
dvěma jízdními pruhy

18. Chodovská v celé délce

Městská část: 4, 10

Investor/Organizátor: PPD

Časový plán: 1. 4. - začátek června

Typ akce: Stavební úpravy NTL a STL plynovodů

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 1. 4. do začátku června 2020 plánuje společnost 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. rekonstruovat NTL a STL ply-
novod v celé délce komunikace Chodovská, tj. od křižovatky s ul. 
U plynárny až k Jižní spojce. Po této akci bude následně správ-
cem komunikace zajištěna souvislá údržba komunikace. Dopra-
va bude vedena jedním jízdním pruhem s případným využitím 
jízdy po tramvajovém tělese.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena jedním jízdním pruhem 
s případným využitím jízdy po tramvajovém tělese
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19. Jižní spojka v úseku V korytech - 5. května, směr centrum

Městská část: 4, 10

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–08

Typ akce: Oprava komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V letních prázdninových měsících správce komunikace TSK hl. m. 
Prahy, a.s. provede opravu pravého jízdního pruhu předmětného 
úseku, směr centrum. Doprava bude svedena ze tří do dvou jízd-
ních pruhů. Akce je koordinována s opravou vozovky v navazují-
cím úseku komunikace mezi ul. 5. května a V podzámčí, která má 
proběhnout na jaře (viz akce č. 12).

Rozsah omezení: Uzavírka pravého jízdního pruhu, doprava vedena zbývajícími 
dvěma jízdními pruhy

20. 5. května v úseku Jižní spojka - Brněnská

Městská část: 4, 11

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 15. 3. - 10. 4.

Typ akce: Rekonstrukce středových vozidel

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 15. 3. do 10. 4. 2020 bude realizována oprava 
středových svodidel v dotčeném úseku komunikace (TSK hl. m. 
Prahy, a.s.), která si vyžádá lokální omezení dopravy uzavírkou 
levého jízdního pruhu v obou směrech. Dopravní provoz bude 
veden zbývajícími dvěma jízdními pruhy v obou směrech.

Rozsah omezení: Uzavírka levého jízdního pruhu, doprava vedena zbývajícími 
dvěma jízdními pruhy v obou směrech
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22. Hlubočepy - Sídliště Barrandov

Městská část: 5

Investor/Organizátor: DPP

Časový plán: 14. 3. - začátek června

Typ akce: Oprava tramvajové trati

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 14. 3. do začátku června tohoto roku bude probí-
hat oprava tramvajové trati z Hlubočep na Barrandov (Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a.s.). Trasa náhradní autobusové dopravy 
bude vedena z Lihovaru po ul. Strakonická a K Barrandovu. Akce 
je koordinována s chystanou rekonstrukcí tramvajové trati v ul. 
Nádražní.

Rozsah omezení: Trasa náhradní autobusové dopravy vedena ulicí K Barrandovu

21. K Barrandovu x Pražský okruh

Městská část: 5

Investor/Organizátor: ŘSD

Časový plán: 10. 3. - konec prosince

Typ akce: Rekonstrukce mostu Slivenec

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 15. 3. do 10. 4. 2020 bude realizována oprava 
středových svodidel v dotčeném úseku komunikace (TSK hl. m. 
Prahy, a.s.), která si vyžádá lokální omezení dopravy uzavírkou 
levého jízdního pruhu v obou směrech. Dopravní provoz bude 
veden zbývajícími dvěma jízdními pruhy v obou směrech.

Rozsah omezení: Úplná uzavírka nadjezdu nad Pražským okruhem, objízdné trasy 
budou vyznačeny
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24. Vltavská v celé délce

Městská část: 5

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 15. 3. - konec srpna

Typ akce: Rekonstrukce celého uličního prostoru

Informace  
z Důvodové zprávy:

V polovině března začnou práce na kompletní rekonstrukci ulič-
ního prostoru komunikace v celé její délce, tj. od ul. Ostrovského 
k Hořejšímu nábřeží (TSK hl. m. Prahy, a.s.). Akce bude hotova do 
konce letních prázdnin 2020. Dojde k postupné uzavírce jízdních 
pruhů v několika etapách tak, jak na sebe budou jednotlivé prá-
ce navazovat. Realizace akce nevyvolá nutnost úplné uzavírky 
komunikace a vedení objízdných tras.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů

23. Nádražní v úseku Smíchovské nádraží - Lihovar

Městská část: 5

Investor/Organizátor: DPP, TSK

Časový plán: 14. 3. - konec října

Typ akce: Rekonstrukce tramvajové trati, oprava komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V období od 14. 3. do 31. 10. 2020 proběhne rekonstrukce tram-
vajové trati v dotčeném úseku komunikace (Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, a.s.) a následně oprava povrchu komunikace (TSK 
hl. m. Prahy, a.s.). 14. 3. - 1. 6. bude provoz na ul. Nádražní veden 
jednosměrně ve směru z centra (od ul. Moulíkova na Lihovar). 
1.6. - 31. 10., bude ul. Nádražní v úseku Moulíkova – Křížová zcela 
uzavřena. Objízdná trasa v obou termínech povede po souběžné 
ul. Strakonická.

Rozsah omezení: 14. 3. - 1. 6. - jednosměrný provoz v ul. Nádražní v úseku  
Moulíkova - Lihovar, směr z centra
1. 6. - 31.10. - úplná uzavírka ul. Nádražní  v úseku Moulíkova - 
Křížová; objízdná trasa bude vyznačena
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26. Strakonická v úseku Dostihová - Barrandovský most

Městská část: 5, 16

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 10/2020 - 12/2022

Typ akce: Rozšíření komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V říjnu začnou práce na rozšíření komunikace Strakonická (TSK 
hl. m. Prahy, a.s.), jejichž konec je naplánován na konec roku 
2022. V důsledku realizace řešeného záměru bude omezen pro-
voz v přilehlém jízdním pruhu.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů

25. Plzeňská v úseku Bucharova - U poštovky

Městská část: 5

Investor/Organizátor: PVK, TSK

Časový plán: 05/2020 - 10/2021

Typ akce: Rekonstrukce kanalizace, souvislá údržba komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od května letošního roku do konce října následujícího roku se 
plánuje realizace prací na rekonstrukci kanalizace (Pražské vodo-
vody a kanalizace, a.s.), na které naváže souvislá údržba před-
mětného úseku komunikace v obou směrech (TSK hl. m. Prahy, 
a.s.). Dopravní provoz bude zajištěn alespoň jedním jízdním 
pruhem pro každý směr jízdy.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů
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28. Evropská v úseku Horoměřická - Gymnasijní

Městská část: 6

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 30. 3. - konec května

Typ akce: Oprava komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od 30. 3. do konce května tohoto roku bude probíhat souvislá 
údržba vozovky. Při této akci dojde k postupné uzavírce jízdního 
pásu ve směru do centra a následně ve směru z centra s tím, že 
v některých etapách bude doprava vedena po objízdných tra-
sách, v jiných převedena do protisměrného jízdního pásu.

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pásu postupně ve směru do centra a z centra, 
doprava vedena po objízdných trasách, příp. převedena do pro-
tisměrného jízdního pásu (dle etapizace)

27. Patočkova v úseku Bělohorská - Pod Královkou

Městská část: 6

Investor/Organizátor: PVS

Časový plán: 01/2020 - 06/2021

Typ akce: Obnova vodovodních řadů, rekonstrukce kanalizace

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od začátku roku zde probíhá obnova vodovodních řadů a rekon-
strukce kanalizace (Pražská vodohospodářská společnost a.s.), 
která by měla být dokončena do června roku 2021. Z hlediska 
dopravy to bude znamenat částečnou uzavírku komunikace tím 
způsobem, že doprava bude vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů. V období letních prázdnin dojde k úplné uzavírce jízdní-
ho pásu ve směru do centra, při které bude provoz převeden do 
protisměru.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů, v období letních prázdnin úplná uzavírka jízdního pásu 
ve směru do centra, provoz převeden do protisměru
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30. Prosecká v úseku U pekařky - Na rozhraní

Městská část: 8

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–11

Typ akce: Rekonstrukce komunikace a chodníků

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od července do listopadu tohoto roku plánuje TSK hl. m. Prahy, 
a.s. v uvedeném úseku komunikace provést rekonstrukci vozov-
ky a chodníků. S ohledem na rozsah a technologie stavebních 
prací je nutné komunikaci uzavřít a dopravu vést po objízdné 
trase: Čuprova, Sokolovská, Jandova, Vysočanská.

Rozsah omezení: Úplná uzavírka, doprava vedena po objízdné trase

29. Horoměřická - most přes Nebušický potok

Městská část: 6

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 1. 4. 2020 - konec prosince 2021

Typ akce: Rekonstrukce mostu, přeložky sítí

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 1. 4. 2020 do konce prosince 2021 se bude jednak 
rekonstruovat předmětný most (TSK hl. m. Prahy, a.s.) a součas-
ně s tím provádět přeložky inženýrských sítí. Komunikace bude 
v tomto místě zcela neprůjezdná. Objízdná trasa bude vyznače-
na (Nebušická, Tuchoměřická, Hrdinů, Velvarská).

Rozsah omezení: Úplná uzavírka, doprava vedena po objízdné trase
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32. Sokolovská v úseku Poliklinika Vysočany - náměstí OSN

Městská část: 9

Investor/Organizátor: DPP

Časový plán: 28. 2. - 4. 4.

Typ akce: Rekonstrukce tramvajové trati

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 28. 2. do 4. 4. 2020 zde Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a.s. provádí rekonstrukci tramvajové trati. Jízdní pás ve 
směru z centra je uzavřen. Objízdná trasa je vyznačena ulicemi 
Na Břehu a Freyova směrem k náměstí OSN.

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pásu ve směru z centra, doprava vedena po 
objízdné trase

31. Poděbradská, v úseku Čerpadlová - Podkovářská

Městská část: 9

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 24. 2. - 30. 4.

Typ akce: Oprava komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 24. 2. do 30. 4. 2020 zde probíhá oprava komuni-
kace (TSK hl. m. Prahy, a.s.), a to za úplné uzavírky dotčeného 
jízdního pásu s tím, že doprava bude obousměrně vedena v pro-
tisměrném jízdním pásu. Akce je koordinována s rekonstrukcí 
plynovodu v navazujícím úseku komunikace (viz akce č. 33).

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pásu ve směru z centra, doprava obousměrně 
vedena v protisměrném jízdním pásu
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34. Vysočanská v úseku Nad Krocínkou - Prosecká

Městská část: 9

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–09

Typ akce: Rekonstrukce komunikace a chodníků

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od začátku letních prázdnin do konce září 2020 bude TSK hl. m. 
Prahy, a.s. v tomto úseku komunikace zajišťovat rekonstrukci 
vozovky a chodníků. Tato akce navazuje na rekonstrukci kanali-
zace (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.), která zde probíhá od 
dubna loňského roku. Doprava bude vedena alespoň jedním 
jízdním pruhem pro každý směr jízdy.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena jedním jízdním pruhem pro 
každý směr jízdy

33. Poděbradská, v úseku Podkovářská - Průmyslová

Městská část: 9

Investor/Organizátor: PPD

Časový plán: 30. 3. - konec srpna

Typ akce: Stavební úpravy NTL a STL plynovodů

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 30. 3. do konce srpna letošního roku zde bude pro-
bíhat akce společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., která 
provede stavební úpravy NTL a STL plynovodů. S ohledem na 
rozsah a technologie stavebních prací je nutné jízdní pás v tom-
to směru uzavřít s tím, že doprava bude obousměrně vedena 
v protisměrném jízdním pásu. Akce je koordinována s opravou 
komunikace Poděbradská (TSK hl. m. Prahy, a.s.) v úseku Čerpa-
dlová – Podkovářská (viz akce č. 31).

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pásu ve směru z centra, doprava vedena 
obousměrně v severním jízdním pásu
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36. Průmyslová v úseku Tiskařská - U stavoservisu

Městská část: 10

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 06/2020 - 06/2021

Typ akce: Rekonstrukce celého uličního prostoru

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od června 2020 do poloviny roku 2021 se bude rekonstruovat 
celý uliční prostor v dotčeném úseku komunikace (TSK hl. m. 
Prahy, a.s.). Stavba si vyžádá nemalá dopravní omezení. Tech-
nologický postup prací by měl umožnit průjezd po komunikaci 
v obou směrech bez nutnosti její úplné uzavírky.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů

35. Vršovická x Bělocerkevská

Městská část: 10

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–08

Typ akce: Oprava komunikace, vyrovnání obrub

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od začátku července do konce srpna bude probíhat oprava 
křižovatky ulic Vršovická x Bělocerkevská x U Slavie a přilehlých 
jízdních pásů (TSK hl. m. Prahy, a.s.). Současně dojde k vyrov-
nání obrub. Znamená to částečnou uzavírku dotčených úseků 
křižovatky a úplnou uzavírku jízdního pásu ul. Vršovická v úseku 
Gruzínská – Bělocerkevská, směr centrum, s tím, že doprava 
bude vedena po objízdné trase: Kubánské náměstí, Vladivostoc-
ká, U Slavie. Svým územním rozsahem ani termínem realizace 
této akce nezasahuje do žádné jiné z řešených stavebních akcí.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů, úplná uzavírka ul. Vršovická v úseku Gruzínská - Bělocer-
kevská, směr centrum, doprava vedena po objízdné trase
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38. Novodvorská v úseku U Družstva Tempo - Smotlachova

Městská část: 12

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 25. 2. - 27. 4.

Typ akce: Souvislá údržba komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 25. 2. do 27. 4. 2020 probíhá souvislá údržba ko-
munikace v předmětném úseku (TSK hl. m. Prahy, a.s.). Doprava 
je vedena sníženým počtem jízdních pruhů.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů

37. Metro C (Opatov)

Městská část: 11

Investor/Organizátor: DPP

Časový plán: 03–04

Typ akce: Modernizace stanice Opatov

Informace  
z Důvodové zprávy:

O dvou víkendech v březnu a dubnu se pro cestující zcela uzavře 
stanice metra C Opatov. Vlaky touto stanicí budou pouze projíž-
dět. Důvodem je modernizace stanice a zajištění bezbariérového 
přístupu.

Rozsah omezení: Uzavírka stanice Opatov - vlaky budou stanicí pouze projíždět                              
(2 víkendy v březnu a dubnu)
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40. Štěrboholská spojka v úseku Národních hrdinů - Nedokončená, 
směr centrum

Městská část: 14 - 15

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 20. 3. - polovina srpna

Typ akce: Rekonstrukce vozovky

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 21. 3. do 18. 8. 2020 se uskuteční souvislá údržba 
komunikace v předmětném úseku, směr centrum (TSK hl. m. Pra-
hy, a.s.). Uzavřen bude vždy jeden jízdní pruh v místě provádění 
prací. Dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy zůstanou zachovány, 
a to tak, že se využije odstavný pruh a jeden pruh ve směru do 
centra se převede do protisměrného jízdního pásu.

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pruhu, doprava vedena dvěma jízdními pruhy 
s využitím odstavného pruhu a převedením do protisměru

39. Bucharova v úseku Petržílkova - Upolínová

Městská část: 13

Investor/Organizátor: PVK, TSK

Časový plán: 17. 3. - konec srpna

Typ akce: Oprava kanalizačních šachet, souvislá údržba komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 17. 3. do konce letních prázdnin bude realizována 
oprava kanalizačních šachet (Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s.), na kterou naváže souvislá údržba předmětného úseku ko-
munikace, směr Žižkov (TSK hl. m. Prahy, a.s.). Dopravní provoz 
bude zajištěn alespoň jedním jízdním pruhem pro každý směr 
jízdy.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů
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42. Horymírovo nám. - náměstí Osvoboditelů (úsek silnice II/115 mezi 
ul. Karlická a Výpadová)

Městská část: 16

Investor/Organizátor: SŽDC

Časový plán: 9. 3. - polovina prosince

Typ akce: Rekonstrukce žel. mostu v rámci optimalizace trati Praha-Smí-
chov - Černošice

Informace  
z Důvodové zprávy:

V termínu od 9. 3. do poloviny prosince bude Správa železniční 
dopravní cesty, s.o. zajišťovat rekonstrukci železničního mostu, 
která si vyžádá úplnou obousměrnou uzavírku dotčené pozemní 
komunikace. Objízdné trasy budou vyznačeny (pro osobní do-
pravu/MHD: Vrážská, Na betonce, Prvomájová, Pod Klapicí; pro 
nákladní dopravu: Strakonická, Pražský okruh, sjezd Lochkov/
Radotín - exit 15, Pod Lochkovem, K cementárně, Pod Klapicí).

Rozsah omezení: Úplná uzavírka komunikace, doprava vedena po objízdných 
trasách

41. Kutnohorská, Přátelství v úseku Kardausova - Podleská

Městská část: 15, 22

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 07–11

Typ akce: Rekonstrukce komunikace

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od začátku července do konce listopadu bude v uvedeném 
úseku probíhat rekonstrukce komunikací (TSK hl. m. Prahy, a.s.), 
která naváže na již hotový úsek z loňského podzimu (Ústřední – 
Kardausova). Ve směru z centra bude provoz zachován, v opač-
ném směru veden po objízdných trasách (pro osobní dopravu: 
Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Hornoměcholupská, 
Průmyslová a Černokostelecká; pro nákladní dopravu: Podleská, 
Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového hnutí, Tür-
kova, Senohrabská, Spořilovská a Jižní spojka).

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, ve směru z centra doprava zachována, ve 
směru do centra po objízdných trasách
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44. Slánská x Makovského - most X039

Městská část: 17

Investor/Organizátor: TSK

Časový plán: 1. 3. 2020 - konec června 2021

Typ akce: Rekonstrukce mostu

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od začátku března bude pokračovat dopravní omezení na ulici 
Slánská na mostě nad ulicí Makovského (TSK hl. m. Prahy, a.s.), 
kde je povolena úplná uzavírka jízdního pásu, směr Stodůlky. 
Až budou práce v západní polovině mostu ukončeny, bude 
následně uzavřen jízdní pás, směr Ruzyně. Doprava je vedena 
obousměrně ve zbývajícím jízdním pásu. Předpokládané ukon-
čení akce je na konci června roku 2021. Dopravní opatření je 
koordinováno s opatřením na výstavbu protihlukové stěny.

Rozsah omezení: Uzavírka jízdního pásu, směr Stodůlky a následně jízdního pásu, 
směr Ruzyně, doprava vedena obousměrně ve zbývajícím jízd-
ním pásu

43. Strakonická, Mezichuchelská, Dostihová, Výpadová, K přehradám

Městská část: 16

Investor/Organizátor: HMP

Časový plán: 19. 9. - 20. 9.

Typ akce: Cvičení výstavby mobilních protipovodňových prvků

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od 19. 9. 18:00 h do 20. 9. 6:00 h proběhne na území MČ Praha 
16, Velké Chuchle a Zbraslavi rozsáhlé cvičení výstavby mobil-
ních protipovodňových prvků (zajišťuje Hl. m. Praha - MHMP, 
odbor bezpečnosti). Dojde sice jen ke krátkodobému, byť 
výraznému zásahu do dopravního provozu. Zcela uzavřen bude 
jízdní pás ulice Strakonické v úseku Starolázeňská - K sádkám ve 
směru z centra, dále úplná uzavírka postihne ulici Výpadovou 
(Vrážská - Věštínská), ul. K přehradám (Žitavského - Strakonická) 
a ulice Dostihovou a Mezichuchelskou. Objízdné trasy budou 
vyznačeny, a to v koordinaci s dopravě inženýrským opatřením 
k rekonstrukci železničního mostu v Radotíně (viz akce č. 42).

Rozsah omezení: Úplná uzavírka jízdního pásu ul. Strakonická (Starolázeňská -  
K sádkám), směr z centra, úplná uzavírka ul. Výpadová (Vrážská 
- Věštínská), ul. K přehradám (Žitavského - Strakonická) a ulic 
Dostihová a Mezichuchelská
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45. Chlumecká x Pražský okruh

Městská část: 20

Investor/Organizátor: ŘSD

Časový plán: 08/2020 - 10/2021

Typ akce: Rekonstrukce dálničního mostu nad ulicí Chlumecká

Informace  
z Důvodové zprávy:

Od srpna roku 2020 do konce října roku 2021 bude Ředitelství 
silnic a dálnic ČR zajišťovat práce na rekonstrukci dálničního 
mostu nad komunikací Chlumecká. Most bude částečně uza-
vřen. Dopravní omezení se bude týkat i ulice Chlumecká, kde 
bude dopravní provoz veden sníženým počtem jízdních pruhů 
v obou směrech.

Rozsah omezení: Částečná uzavírka, doprava vedena sníženým počtem jízdních 
pruhů v obou směrech
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Nejvýznamnějšími očekávanými sportovními, kulturními a společenskými 
akcemi na území hl. m. Prahy v roce 2020 jsou:

1. Nábřežní komunikace MČ Praha 1, 2, 5, 7, 8

Městská část: 1, 2, 5, 7, 8

Investor/Organizátor: Prague International Marathon, spol. s r.o.

Časový plán: 28. 3. - sobota           10:00 - 13:00

Typ akce: 1/2 Maraton Praha

Informace  
z Důvodové zprávy:

23. ročník tradiční běžecké akce proběhne v sobotu 28. 3. 2020. 
Závod má start v 10:00 h na náměstí Jana Palacha. Poslední zá-
vodník by měl být v cíli (opět na nám. Jana Palacha) cca ve 13:00 
h. Trasa závodu: 17. listopadu, Křížovnická, Křížovnické nám., 
Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Palackého náměstí, 
Rašínovo nábřeží, Plavecká, Vyšehradská, Svobodova, Palackého 
most, Lidická, Svornosti, Strakonická, Hořejší nábř., Nábřežní, 
Janáčkovo nábřeží, most Legií, Mánesův most, Klárov, nábř. 
Edvarda Beneše, podběh Štefánikova mostu, podběh Čechova 
mostu, nábř. Kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů, Ja-
teční, Jankovcova, Libeňský most, Štorchova, Voctářova, Rohan-
ské nábř., Těšnovský tunel, nábř. Ludvíka Svobody, Dvořákovo 
nábřeží, Čechův most, U plovárny, Kosárkovo nábřeží. Dotčené 
pozemní komunikace budou po dobu konání závodu uzavřeny.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase závodu

2. Mladoboleslavská, Tupolevova, Beladova, MČ Praha 18, 19

Městská část: 18, 19

Investor/Organizátor: Studentská organizace StudentZone, z.s.

Časový plán: 25. 4. - sobota od 6:00 do 26. 4. - neděle do 0:30

Typ akce: Pražský Majáles a Utubering

Informace  
z Důvodové zprávy:

V rámci této studentské akce, která se bude konat o víkendu 
od 25. 4. 6:00 do 26. 4. 2020 0:30 h, bude platit zákaz vjezdu 
motorových vozidel mimo rezidentů, MHD a vozidel IZS na 
následující komunikace: Jilemnická, Bohdanečská, Mladobole-
slavská, Hůlkova, Kbelská, NN3042, Cínovecká, Veselská, Strako-
va, Tupolevova, Křivoklátská, Toužimská, Polaneckého, Semilská, 
Beranových, Ašská, Kramolínská, NN303, Prosecká, Letňanská, 
Listova, Beladova.

Rozsah omezení: Uzavírka dané lokality, mimo rezidentů, MHD a složek IZS
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3. Komunikace v centrální části Prahy, na Smíchově, v Nuslích, Holešo-
vicích, Libni a Karlíně

Městská část: 1, 2, 4, 5, 7, 8

Investor/Organizátor: Prague International Marathon, spol. s r.o.

Časový plán: 3. 5. - neděle                 9:00 - 16:00

Typ akce: Maraton Praha

Informace  
z Důvodové zprávy:

27. ročník této nejvýznamnější běžecké akce roku proběhne v neděli 
3. 5. 2020 v době od 9:00 do 16:00 h. Pro zajištění bezpečnosti provo-
zu i závodníků bude povolena postupná uzavírka komunikací v trase 
závodu: Pařížská, Čechův most, nábř. Edvarda Beneše, Klárov, Mánesův 
most, nám. Jana Palacha, Křížovnická, Křížovnické náměstí, Karlův most. 
Mostecká, Malostranské náměstí, Tomášská, Valdštejnská, Klárov, nábř. 
Edvarda Beneše, podběh Čechova mostu, nábř. Kapitána Jaroše, Buben-
ské nábřeží, Komunardů, Jateční, Jankovcova, Libeňský most, Štorchova, 
Voctářova, Švábky, Rohanské nábř., Těšnovský tunel, nábř. Ludvíka Svo-
body, Dvořákovo nábřeží, Celetná, Prašná brána. Na příkopě, Můstek, 
28. října. Národní, Masarykovo nábřeží, Jiráskovo nám., Jiráskův most, 
Dienzenhoferovy sady, Zborovská, Lidická, Palackého most, Rašínovo 
nábř., Svobodova, Na slupi, Sekaninova, Jaromírova, Vyšehradský tunel, 
Podolské nábř., Palackého most. Lidická, Svornosti, Strakonická, Hořejší 
nábř. Nábřežní, Janáčkovo nábř., most Legií, Smetanovo nábř., Kosárko-
vo nábřeží.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase závodu

4. Mánesův most

Městská část: 1

Investor/Organizátor: Svatojánský spolek, z.s.

Časový plán: 15. 5. - pátek                      19:00 - 23:00

Typ akce: Svatojánské slavnosti NAVALIS

Informace  
z Důvodové zprávy:

Další ročník barokních slavností, které obyvatelům i návštěv-
níkům Prahy nabídnou ukázku kulturního bohatství hlavního 
města, se bude konat v pátek 15. 5. 2020. V době od 19:15 do cca 
20:00 h projde procesí na trase mezi Pražským hradem a Karlo-
vým mostem. Navazující program (cca do 23:00 h) proběhne na 
hladině Vltavy mezi Karlovým a Mánesovým mostem. Pro zajiště-
ní bezpečnosti návštěvníků akce bude uzavřen Mánesův most.

Rozsah omezení: Úplná uzavírka mostu
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5. Bělohorská, Preslova, Janáčkovo nábřeží, most Legií, Smetanovo 
nábřeží, 17. listopadu, Čechův most, nábř. Edvarda Beneše, Bubenské 
nábřeží, Libeňský most, Prosecká, Čakovická

Městská část: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19

Investor/Organizátor: HigBic s.r.o

Časový plán: 3. 6. - středa                  8:30 - 12:00

Typ akce: Na kole dětem

Informace  
z Důvodové zprávy:

11. ročník charitativní cyklistické vyjížďky, jež se má konat napříč 
ČR ve dnech 27. 5. - 6. 6. 2020, a která má svoji trasu také na úze-
mí hl. m. Prahy (ve středu 3. 6. 2020 v čase cca od 8:45 do 11:50 
h) zejména po následujících komunikacích: Bělohorská, Preslova, 
Janáčkovo nábřeží, most Legií, Smetanovo nábřeží, 17. listopadu, 
Čechův most, nábř. Edvarda Beneše, Bubenské nábřeží, Libeňský 
most, Prosecká, Čakovická. V rámci této akce dojde ke krátkodo-
bému omezení provozu po dobu průjezdu peletonu.

Rozsah omezení: Krátkodobé omezení provozu po dobu průjezdu peletonu

6. Komunikace v Karlíně mezi Karlínským náměstím a Invalidovnou

Městská část: 8

Investor/Organizátor: Ostrovy s.r.o.

Časový plán: 5. 6. - pátek od 8:00 do 6. 6. - sobota do 21:00

Typ akce: United Islands of Prague

Informace  
z Důvodové zprávy:

17. ročník tradičního multižánrového hudebního festivalu 
proběhne od pátku 5. 6. 14:00 h do soboty 6. 6. 2020 22:00 h 
v Karlíně mezi Karlínským náměstím a Invalidovnou. Z důvodu 
zajištění bezpečnosti návštěvníků akce a účinkujících budou 
přilehlé komunikace v dotčené oblasti uzavřeny.

Rozsah omezení: Uzavírka v místě konání akce
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7. Staroměstské náměstí, Kaprova, Mánesův most, Kosárkovo nábře-
ží, nábř. kpt. Jaroše, Hlávkův most, Štvanice

Městská část: 1, 7, 8

Investor/Organizátor: P.G. Management, s.r.o.

Časový plán: 6. 6. - sobota          12:00 - 14:00

Typ akce: AVON Pochod za zdravá prsa

Informace  
z Důvodové zprávy:

Pochod se bude konat v sobotu 6. 6. 2020. Start je na Staroměst-
ském náměstí ve 12:00 h. Trasa povede komunikacemi: Kaprova, 
Mánesův most, Kosárkovo nábř., nábř. E. Beneše, nábř. kpt. 
Jaroše, Hlávkův most a na ostrov Štvanice, kam by měli účastníci 
pochodu dorazit kolem 14:00 h. Vzhledem k tradičně vysokému 
počtu účastníků budou omezení na trase pochodu nutná.

Rozsah omezení: Krátkodobé omezení provozu po dobu průchodu průvodu

8. Svornosti v úseku Vltavská - Pivovarská

Městská část: 5

Investor/Organizátor: Pivovary Staropramen s.r.o.

Časový plán: 6. 6. - sobota          10:00 - 24:00

Typ akce: Slavnosti pivovaru Staropramen

Informace  
z Důvodové zprávy:

Tato kulturní akce se bude konat v sobotu 6. 6. 2020 od 10:00 h 
do půlnoci v areálu pivovaru. Pro zajištění bezpečnosti návštěv-
níků akce bude uzavřena komunikace Svornosti v úseku Vltavská 
– Pivovarská.

Rozsah omezení: Uzavírka v místě konání akce
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9. Břežanské údolí v úseku Komořanská - Dolní Břežany

Městská část: 16

Investor/Organizátor: Obec Dolní Břežany

Časový plán: 13. 6. - sobota            8:00 - 18:00

Typ akce: Jízda slunovratu - závod veteránů

Informace  
z Důvodové zprávy:

9. ročník této akce letos proběhne v sobotu 13. 6. 2020 od 8:00 
do 18:00 h. Jedná se o závod veteránů do vrchu, který vede 
Břežanským údolím. Akce si vyžádá úplnou uzavírku silnice 
II/101 Břežanské údolí v obou směrech s tím, že v přestávkách 
mezi jednotlivými jízdami bude možný průjezd. Objížďka bude 
vedena obousměrně přes Točnou.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase závodu

10. 17. listopadu v úseku nám. J. Palacha - Pařížská

Městská část: 1

Investor/Organizátor: Hlavní město Praha

Časový plán: 13. 6. - sobota od 18:00 do 14.6. - neděle do 2:00

Typ akce: Muzejní noc

Informace  
z Důvodové zprávy:

17. ročník tradiční akce je připravován na noc ze soboty 13. 6. na 
neděli 14. 6. 2020 v době od 18:00 do 2:00 h. Protože popularita 
této akce trvale narůstá, bude třeba v hlavním přestupním uzlu 
„Staroměstská“ na ulici 17. listopadu v úseku náměstí Jana Pala-
cha – náměstí Curieových vytvořit prostor pro dočasné zastávky 
speciálně vypravovaných linek MHD v rámci této akce a zajistit 
bezpečnost cestujících. Proto se ulice 17. listopadu v tomto 
úseku uzavře.

Rozsah omezení: Uzavírka úseku mimo MHD
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11. Podolské nábřeží v úseku Vodárenská - Dvorecké náměstí, směr 
z centra

Městská část: 4

Investor/Organizátor: Cesta za snem, z.s.

Časový plán: 20. 6. - sobota           12:00 - 17:00

Typ akce: ČEZ Handy Kvadriatlon

Informace  
z Důvodové zprávy:

Jedná se o pravidelně konanou sportovní akci se zapojením 
tělesně postižených sportovců s cílem podpory sportu handi-
capovaných osob. Závod se uskuteční dne 20. 6. 2020 v čase od 
12:00 do 17:00 h na komunikaci Podolské nábřeží v úseku do ul. 
Vodárenská po Dvorecké náměstí, ve směru z centra. Z důvodu 
zajištění realizace akce bude nutné komunikaci v uvedeném 
úseku uzavřít.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase závodu

12. Václavské náměstí, Na Příkopě, náměstí Republiky, Revoluční, 
Dvořákovo nábřeží, Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše, Letenské 
sady

Městská část: 1, 7

Investor/Organizátor: Prague Pride z. s.

Časový plán: 8. 8. - sobota            14:00 - 15:30

Typ akce: Prague Pride průvod

Informace  
z Důvodové zprávy:

Pochod rovnosti a tolerance se bude konat v sobotu 8. 8. 2020. 
od 14:00 do 15:30 hodin. Trasa povede po následujících komuni-
kacích: Václavské náměstí, Na příkopě, nám. Republiky, Revoluč-
ní, Dvořákovo nábř., Čechův most a nahoru do Letenských sadů. 
Akce si vyžádá krátkodobé omezení provozu na trase průvodu.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase průvodu
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13. Václavské nám., Na Příkopě, Revoluční, nabř. Ludvíka Svobody, 
Těšnovský tunel, Rohanské nábřeží, Čechův most, nábř. Edvarda Be-
neše, Štefánikův most, Revoluční

Městská část: 1, 7

Investor/Organizátor: Prague International Marathon, spol. s r.o.

Časový plán: 5. 9. - sobota               19:30 - 21:00

Typ akce: Grand Prix Praha

Informace  
z Důvodové zprávy:

26. ročník tradiční běžecké akce se bude konat v sobotu 5. 9. 
2020. Závod proběhne v době mezi 19:30 a 21:00 h po trase 
Václavské nám., Na Příkopě, nám. Republiky, Revoluční, Lannova, 
Nové mlýny, nábř. Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Rohanské 
nábřeží, Čechův most, nábř. Edvarda Beneše, Štefánikův most, 
Revoluční zpět do cíle na Můstek. Komunikace v trase závodu 
budou po nezbytně nutnou dobu uzavřeny.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase závodu

14. Opatovská, Chilská, U Modré školy, Hviezdoslavova

Městská část: 11

Investor/Organizátor: PRAGUE TRIATHLON s.r.o.

Časový plán: 13. 9. - neděle           10:30 - 13:00

Typ akce: Běh Prahou 11

Informace  
z Důvodové zprávy:

6. ročník běžeckého závodu ulicemi Jižního Města se uskuteční 
v neděli 13. 9. 2020 cca od 10:30 do 13:00 h, a to v trase: Opatov-
ská, Chilská, U Modré školy, Hviezdoslavova. Z důvodu zajištění 
realizace akce je potřeba vyloučit provoz na dotčených místních 
komunikacích v době konání závodu.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase běhu
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15. Komunikace napříč hl. m. Prahou

Městská část: více míst

Investor/Organizátor: Hl. m. Praha a další

Časový plán: 16. 9. - 22. 9.                   středa - úterý

Typ akce: Evropský týden mobility vč. akce Den bez aut

Informace  
z Důvodové zprávy:

Další ročník Evropského týdne mobility, který probíhá pravidel-
ně od roku 2002 a představuje nejrozsáhlejší kampaň na světě 
na podporu informovanosti veřejnosti o udržitelné dopravě 
ve městech, se uskuteční od středy 16. 9. 2020 do úterka 22. 9. 
2020. Součástí této kampaně je také Evropský den bez aut, který 
se bude konat dne 19. 9. 2020. Pro zajištění bezpečnosti návštěv-
níků akce budou uzavřeny komunikace v místě konání akce. 
Vzhledem ke skutečnosti, že akce je v době zpracování tohoto 
dokumentu teprve připravována, nejsou zatím známé konkrétní 
lokality s budoucím dopravním omezením.

Rozsah omezení: Uzavírka v místě konání akce

16. Komunikace napříč hl. m. Prahou

Městská část: více míst

Investor/Organizátor: Auto*Mat, z.s. a další

Časový plán: 19. 9. - sobota

Typ akce: Sousedské slavnosti Zažít město jinak

Informace  
z Důvodové zprávy:

Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti založené na principu 
společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci 
a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dal-
ších subjektů. Slavnosti se každoročně konají vždy třetí víkend 
v září, letos to vychází na sobotu 19. září. Pro zajištění bezpeč-
nosti návštěvníků akce budou uzavřeny komunikace v místě 
konání akce. Vzhledem ke skutečnosti, že akce je v době zpra-
cování tohoto dokumentu teprve připravována, nejsou zatím 
známé konkrétní lokality s budoucím dopravním omezením.

Rozsah omezení: Uzavírka v místě konání akce
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17. Českobrodská, Koněvova, směr centrum

Městská část: 3, 9

Investor/Organizátor: Sdružení závodů Běchovice

Časový plán: 27. 9. - neděle           10:00 - 16:00

Typ akce: Závod Běchovice - Praha

Informace  
z Důvodové zprávy:

Již 124. ročník běžecké akce se uskuteční v neděli dne 27. 9. 2020 
v době od 10:00 do 16:00 h. Dopravní omezení se týká automo-
bilové dopravy ve směru od Mladých Běchovic v Běchovicích na 
Prahu 3 k vozovně Žižkov. Provoz městské hromadné dopravy 
bude po trase závodu umožněn s výjimkou krátkodobých ome-
zení při startu jednotlivých kategorií.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase závodu

18. Masarykovo nábřeží, most Legií, Mánesův most, Křížovnická,  
Vítězná, Národní, Kaprova, 17. listopadu, Platnéřská

Městská část: 1

Investor/Organizátor: Signalism, s.r.o.

Časový plán: 15. 10. - 18. 10.          čtvrtek - neděle

Typ akce: Signal festival

Informace  
z Důvodové zprávy:

8. ročník festivalu světla, jedné z největších kulturních událostí 
v České republice se uskuteční od čtvrtka 15. 10. 2020 do neděle 
18. 10. 2020. Z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu účastníků 
festivalu v rámci jednotlivých stanovišť se světelnou projekcí 
jsou na území MČ Praha 1 plánována dopravní omezení.

Rozsah omezení: Bezpečnostní opatření při pořádání akce



TISKOVÁ ZPRÁVA

19. Vaníčkova, Diskařská, Atletická

Městská část: 6

Investor/Organizátor: MPA Motorsport, s.r.o

Časový plán: 28. 11. - sobota              7:00 - 16:00

Typ akce: Pražský Rallysprint

Informace  
z Důvodové zprávy:

26. ročník tradičního automobilového závodu proběhne v sobo-
tu 28. 11. 2020 v době od 7:00 do 16:00 h na okruhu tvořeném 
komunikacemi Vaníčkova, Diskařská a Atletická. Komunikace 
v trase závodu budou po nezbytně nutnou dobu uzavřeny.

Rozsah omezení: Uzavírka v trase závodu



TISKOVÁ ZPRÁVA

Malá míra komplikace Střední míra komplikace Velká míra komplikace

Nejvýznamnějšími stavebními akcemi na území hl. m. Prahy v roce 2020

Nejvýznamnějšími očekávanými sportovními, kulturními a společenskými 
akcemi na území hl. m. Prahy v roce 2020
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Více na www.opravujeme.to


