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⇢ Okrajové podmínky: železnice tuto železniční stanici již 

nevyužívá
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6 SMÍCHOV 3D MODEL

⇢ Okrajové podmínky: rekonstrukce stávajícího nádraží 

Praha-Smíchov, dostavba 4. nástupiště, zapojení tratě 

Smíchov – Hostivice do železniční stanice a zrušení tzv. 

Společného nádraží

⇢ Termín realizace: po roce 2022 (po dokončení 

rekonstrukce tratě Praha hlavní nádraží – Praha-

Hostivař (možná objízdná trasa)

⇢ V rámci urbanizace se uvažuje s výstavbou terminálu 

BUS a P+R
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DALŠÍ VÝZNAMNÉ NÁDRAŽNÍ 

PROJEKTY

[ připravované rekonstrukce ]



PRAHA–ZAHRADNÍ MĚSTO

⇢ SŽDC zahajuje modernizaci úseku Praha-Hostivař –

Praha-Vršovice

⇢ V rámci rekonstrukce dojde k napřímení trasy, zrušení 

železniční zastávky Praha-Strašnice a vybudování nové 

železniční stanice Praha-Zahradní Město a železniční 

zastávky Praha Eden

⇢ Termín realizace: 2017 - 2021



PRAHA–VÝTOŇ

⇢ SŽDC připravuje projekt rekonstrukce tratě Praha-

Smíchov – Praha hlavní nádraží

⇢ V rámci rekonstrukci dojde k opravě trati a rekonstrukci / 

výstavbě nového železničního mostu přes Vltavu, na 

pravém předpolí mostu se uvažuje s realizací nové 

železniční zastávky Praha-Výtoň

⇢ Současný most z počátku 20. století je památkově 

chráněn

⇢ Termín realizace: po roce 2022



PRAHA–VYSOČANY

⇢ SŽDC připravuje projekt optimalizace tratě Praha-

Vysočany – Lysá nad Labem 

⇢ V rámci rekonstrukce stanice Praha-Vysočany dojde k 

přestavbě nádraží, vybudování nových nástupních hran, 

rozšíření podchodu a asanace staré výpravní budovy

⇢ Součástí projektu je i výstavba nové železniční zastávky 

Praha-Rajská zahrada

⇢ Termín realizace: 2018 - 2022



BUDOUCÍ OSUDY 

NÁDRAŽÍ V PRAZE

Ing. Marek Zděradička

Děkuji za pozornost!

Thank you for your

attention!

Merci pour votre

attention!
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M) +420 606 713 856

section director


