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Stavba Kladno – Kladno-Ostrovec bude posledním renovovaným úsekem v rámci 
přestavby trati z Prahy do Kladna. Kompletní rekonstrukcí projde stanice Kladno, 
oprava čeká i zdejší výpravní budovu. Modernizovat se bude zhruba 5,3 kilometru 
železniční trati až do Ostrovce. Současná jednokolejná trať se promění na 
dvojkolejnou, postaví se nová nástupiště, podchody a další objekty. Nejvytíženější 
železniční přejezdy nahradí mimoúrovňová křížení. Nové zabezpečovací zařízení 
a nový železniční spodek i svršek pomohou zajistit podmínky pro vyšší rychlost 
vlaků a obecně pro bezpečnější železniční dopravu. 

 

01 — Kladno bude mít po rekonstrukci stanice tři nová moderní bezbariérová nástupiště
02 — Současnou jednu kolej na zastávce Kladno město doplní druhá a postaví se nová nástupiště
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POPIS STAVBY

Stanice Kladno je nejvýznamnějším 
nádražím v největším středočeském 
městě, jde o odbočnou stanici, 
protože v ní z trati Praha – Rakovník 
odbočuje trať směr Kladno-Ostrovec 
a Kralupy nad Vltavou. Po modernizaci 
se význam tratí otočí: s ohledem na 
co nejlepší obsluhu města Kladna 
se důležitějším směrem stane 
zdvoukolejněná trať do Ostrovce, 
s přímými vlaky v elektrické trakci 
v krátkém intervalu, zatímco směr 
do Rakovníka bude fungovat jako 
přípojný.

Kladenská stanice má z minulosti 
rozsáhlé a z větší části nevyužívané 
kolejiště určené původně přednostně 
pro nákladní dopravu. Po modernizaci 
bude stanice nově obsahovat celkem 
šest kolejí určených pro osobní 
dopravu se třemi mimoúrovňovými



POPIS STAVBY

nástupišti. Další čtyři koleje budou 
patřit do skupiny nákladních 
dopravních kolejí. Zbývající čtyři koleje 
pak budou sloužit jako odstavné či 
výtažné. 

Ve stanici se postaví dvě ostrovní 
a jedno mimoúrovňové vnější 
nástupiště stavební délky od 200 m 
do 230 m. Nejdelší, třetí nástupiště 
umožní spojování a rozpojování 
souprav. Výška nástupní hrany bude 
550 mm nad úrovní temene kolejnice. 
Mimoúrovňový přístup na nástupiště 
bude zajištěn pomocí podchodu. Jeho 
bezbariérovost zajistí kombinace 
schodišť, výtahů a eskalátorů. 
Podchod bude protažen přednádražím 
směrem ke kročehlavskému sídlišti, 
před výpravní budovou bude zajištěn 
přestup na městské autobusy a pro 
dojíždějící bude určeno i parkoviště 

P+R pro zhruba 270 automobilů.

Úsek z Kladna přes zastávku Kladno 
město až do Kladna-Ostrovce se 
zdvoukolejní, koncová stanice zůstane 
rovněž dvoukolejná. V zastávkách 
Kladno město a Kladno-Ostrovec jsou 
navržena vždy dvě vnější nástupiště 
s délkou nástupní hrany 230 m (Kladno 
město) a 225 m (Kladno – Ostrovec) 
a výškou 550 mm nad úrovní temene 
kolejnice.

Mimoúrovňový přístup na nástupiště 
zastávky Kladno město bude 
z chodníků silničního nadjezdu, pomocí 
schodišť a eskalátorů, bezbariérový 
přístup pak pomocí výtahů. U zastávky 
Kladno-Ostrovec bude podchod, se 
schodištěm a šikmými chodníky. Nové 
podchody v ŽST Kladno a na zastávce 
Kladno-Ostrovec budou pod celou 

tratí a mimoúrovňově tak propojí 
lokality přilehlé k železniční stanici, 
respektive k zastávce. Železniční trať 
tak přestane být bariérou rozdělující 
město.  

Železniční trať v kladenské zástavbě 
úrovňově kříží několik různě 
frekventovaných silnic. Ulice Petra 
Bezruče směřuje k mimoúrovňové 
křižovatce u dálnice D6 a patří 
v tomto středočeském městě k těm 
nejfrekventovanějším. Proto zdejší 
železniční přejezd bude nahrazen 
silničním podjezdem. Zrušen 
a nahrazen podchodem bude 
rovněž přejezd v Havířské ulici. 
Další železniční přejezdy projdou 
modernizací zabezpečovacího 
zařízení. Celá trať bude elektrizovaná, 
elektrické vlaky z centra Prahy budou 
tedy jezdit až do Kladna-Ostrovce.
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Stav přípravy / realizace: EIA ZP UR SP VZ ZS UP

01/2013 09/2019 09/2019 06/2021 08/2021 11/2021 11/2023
Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; 
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

Název stavby:
Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)

Druh stavby:
rekonstrukce železniční trati

Místo stavby:
úsek Kladno – Kladno-Ostrovec, Středočeský kraj

Rozsah stavby:
délka železniční trati: 5,3 km
počet revitalizovaných stanic a zastávek: 2
počet nových nástupišť: 7

Stav realizace:
v přípravě

Zhotovitel dokumentace:
METROPROJEKT Praha a.s. 

Zhotovitel stavby:
dosud není vybrán

Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Náklady stavby:
3 276 000 000 Kč bez DPH

ÚDAJE O STAVBĚ
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Tento leták byl aktualizován v srpnu 2019. 
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.


