
  

 

              
  

             

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo) 

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA 
CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. 
s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)“, 
 

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž 

realizaci budou nutná níže uvedená omezení. 
 

Přehled plánovaných prací pro měsíc únor 2023 

V únoru bude probíhat aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení, s tím 
související výluky odpovídajících kolejových úseků. Budou probíhat práce na 
úpravě trakčního vedení na traťové koleji v Radotíně od nádraží k přejezdu v ulici 
Karlická. Dále bude přes kolejiště v oblasti přejezdu ve Velké Chuchli vystavěna 
lávka pro pěší. V železniční stanici Radotín bude kusá kolej přiléhající 
k ostrovnímu nástupišti zakončena dynamickým zarážedlem a v oblasti 
uvolněného prostoru po demontáži lávky pro pěší bude upraveno trakční vedení. 

 

Přehled plánovaných omezení pro měsíc únor 2023 + výhled  

- silniční omezení / uzavírky 

o 1/5/20-31/05/23 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen 

vjezd a výjezd do zařízení staveniště 

o 26/1-1/2/2023 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší – 

důvod: aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení, montáž 

koncové opěry pro lávku pro pěší 

o 8-14/2/2023 – omezení přejezdu v ulici Karlická výjezd na 

Černošice (nebude fungovat výstražné zařízení / přejezdová 

zabezpečovací signalizace, na přejezdu budou osazeny dopravní 

značky STOP, rychlost vlaků bude snížena na 10 km/h) – důvod: 

aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení 

o 13-23/2/2023 – částečné uzavření ulice Dostihová ve Velké 

Chuchli, od přejezdu k ulici U Skály pro montáž lávky pro pěší 

o  



  

 

              

             
 

 

o 18-20/2/2023 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší + 

přilehlé křižovatky (nemožný průjezd okolo tratě) – důvod: 

osazování lávky pro pěší 

 

- kolejová omezení / výluky provozu  

o nepřetržitě – 2-6/2 – Radotín: 3 koleje (č. 3, č. 4, č. 5) přiléhající 

k ostrovnímu nástupišti č. 3 

o nepřetržitě – 2-6/2 – Velká Chuchle: kolej č. 2 – u lesa / dále od 

silnice 

o nepřetržitě – 15-23/2 – Radotín: 3 koleje (č. 3, č. 4, č. 5) přiléhající 

k ostrovnímu nástupišti č. 3 

 
 


