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Stavební práce ve stanici Úvaly na čtyři měsíce 
omezí provoz vlak ů na hlavním koridoru 

V úterý 3. b řezna zahájí Správa železni ční dopravní cesty další fázi modernizace 
hlavního železni čního koridoru, která až do 29. června výrazn ě omezí provoz 
ve stanici Úvaly. Propustnost této stanice bude b ěhem výluky zna čně omezena 
a řada dálkových vlak ů Českých drah bude proto odklon ěna v úseku mezi 
Prahou a Kolínem po trati p řes Lysou nad Labem. Kv ůli jízd ě po delší 
odklonové trase budou posunuté odjezdové a p říjezdové časy ve stanici 
Praha hl.n. a zárove ň budou vlaky zastavovat místo Libn ě ve Vyso čanech. 
Změní se také jízdní řády několika linek regionální dopravy. Vlaky pojedou 
podle výlukových jízdních řádů, které jsou k dispozici na stránkách 
www.cd.cz/omezeniprovozu a na výv ěskách ve stanicích. 

Změny v dálkové doprav ě Českých drah 

Od 3. března do 29. června 2015 bude platit výlukový jízdní řád, který p řinese následující zm ěny: 

• Dva dopolední vlaky SC Pendolino  ve směru z Prahy na Ostravsko (SC 503 a SC 505 s odjezdy z Prahy 
hl.n. v 7:39 a 9:39) budou z Prahy odjíždět o 17 minut d říve, tj. v už  7:22 a 9:22, a pojedou odklonem 
přes Lysou nad Labem.  V opačném směru pojede pět vlaků SC Pendolino ve směru do Prahy (SC 510, 
508, 506, 504 a 502 s obvyklými příjezdy do Prahy hl.n. ve 12:21, 14:21, 16:21, 18:21 a 20:21) odklonem 
přes Lysou nad Labem a p řijedou do Prahy cca o 20 minut pozd ěji.  Vlaky SC 518 a 519 budou vedeny 
náhradní soupravou, běžnou pro vlaky EC. 

• Vlaky EuroCity a railjet Praha – Brno a dále  pojedou v obou sm ěrech p řes Úvaly  (s výjimkou EC 276, 
který pojede v pracovní dny odklonem přes Lysou nad Labem). U těchto vlaků je potřeba počítat se 
zpožděním cca 10 minut. 

• Vlaky EuroCity a expresy Praha – Olomouc a dále  pojedou ráno a dopoledne z Prahy dříve 
a odklonem p řes Lysou nad Labem.  Půjde o vlaky EC 145, EC 221, Ex 147, EC 123, EC 111 a EC 223, 
které pojedou oproti pravidelnému jízdnímu řádu o 12 minut dříve, tj. už v 6:07, 7:07, 8:07, 9:07, 10:07 
a 11:07. V odpoledních hodinách pojedou odklonem p řes Lysou nad Labem dálkové vlaky EC 
a Ex v opa čném sm ěru z Olomouce do Prahy. Půjde o vlaky Ex 150, EC 222, EC 110, EC 122, Ex 146, 
EC 220 a Ex 144, které budou nově přijíždět do Prahy hl.n. o 15 – 20 později (tj. v 16:00, 17:00, 18:00, 
19:05, 20:00, 21:00 a 22:00). Spoje jedoucí po odklonové trase budou zastavovat místo stanice Praha-
Libeň v pražských Vysočanech. 

• Rychlíky Praha – Pardubice – Česká T řebová a dále  pojedou v obou sm ěrech odklonem p řes Lysou 
nad Labem a zastaví ve Vyso čanech.  Vlaky budou z Prahy odjíždět dříve a naopak sem budou přijíždět 
později. Večerní vlaky ve sm ěru z Prahy a časně ranní vlaky ve sm ěru do Prahy pojedou po trase 
přes Úvaly.  Rychlík R 879 s odjezdem z Prahy hl.n. do Pardubic v 0:09 pojede odklonem přes Lysou nad 
Labem a nebude obsluhovat stanici Praha-Libeň ani Praha-Vysočany. 

• Rychlíky Praha – Havlí čkův Brod a dále  pojedou ve směru z Prahy odklonem p řes Lysou nad Labem, 
budou zastavovat ve Vyso čanech a pojedou z Prahy o 8 minut d říve (místo v 59. minutu už 
v 51. minutu). Poslední dva večerní rychlíky s odjezdy z Prahy hl.n. do Havlíčkova Brodu (R 963 a R 965) 
pojedou po své pravidelné trase přes Prahu-Libeň a v pravidelných časech v 19:59 a 21:59. Ve směru 
do Prahy pojedou rychlíky po pravidelné trase p řes Prahu-Libe ň s mírným zpožd ěním,  pouze rychlík 
R 990 bude odkloněn přes Lysou nad Labem a zastaví ve Vysočanech. 



 

• Noční rychlík R 442 Bohemia z Humenného do Prahy  nebude z d ůvodu jízdy odklonem p řes Lysou 
nad Labem zastavovat ve stanici Kolín  (vlak se nevejde k nástupišti, ze kterého se odjíždí ve směru 
do Lysé nad Labem, a není proto možné zajistit bezpečný nástup a výstup cestujících). 

Změny v regionální doprav ě Českých drah 

Stavební práce v Úvalech ovlivní také regionální vl akovou dopravu, a to nejen na hlavní trati Praha – 
Kolín, ale také na p řípojných tratích. 

• Na trati 011 Praha – Kolín pojedou všechny  osobní vlaky linky S1 v upravených časových polohách  
podle výlukového jízdního řádu.  V upravených časech pojedou také ranní spěšné vlaky z Kolína 
do Prahy a odpolední spěšné vlaky v opačném směru. V úseku Praha Masarykovo nádraží – Úvaly a zpět 
budou tyto spoje zastavovat ve všech stanicích a zastávkách a nahradí tak posilové osobní vlaky. 

• V souvislosti s velkým počtem vlaků vedených odklonem přes Lysou nad Labem bude upraven jízdní řád 
některých vlak ů linek S2 Praha – Kolín, S20 Praha – Milovice a S9 Benešov u Prahy – Praha – 
Čelákovice na trati 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín, a to ve sm ěru do Prahy.  

� Vlaky linky S2 s pravidelnými odjezdy z Kolína do Prahy Masarykova nádraží v hodinových 
intervalech od 13:29 do 19:29 pojedou v úseku Kolín – Nymburk hl.n. o 9 minut d říve. 

� U linky S20 z Milovic na Masarykovo nádraží budou odpolední vlaky s odjezdem z Milovic 
v hodinových intervalech od 13:48 do 19:48 projížd ět zastávky Čelákovice-Ji řina, Zelene č 
a Praha-Horní Po černice  a v úseku mezi Čelákovicemi a Prahou pojedou o několik minut dříve. 

� Posilové vlaky linky S9 Benešov u Prahy – Praha hl.n. – Praha-Horní Počernice s odjezdy z Prahy 
hl.n. v 6:02, 7:02, 8:02 a 9:02 mezi hlavním nádražím a Horními Po černicemi  nepojedou . 
Odřeknuté budou také vlaky v opačném směru z Prahy-Horních Počernic do Prahy hl.n. v 6:34, 7:34 
a 14:02 a do Prahy-Vršovic v 8:34. 

• Z důvodu zajištění přípojů pojede v upravených časech v ětšina vlak ů na tratích 060 Poříčany – 
Nymburk (linka S12)  a 012 Pečky – Kou řim (linka S11).  

• O sobotách a ned ělích bude upravena časová poloha spoj ů tzv. Městské linky S41  tak, aby lépe 
navazovaly na vybrané osobní vlaky Praha – Kolín. Z důvodu omezené kapacity stanice Praha-Hostivař 
tyto vlaky nepojedou v úseku Praha-Libe ň – Praha-Hostiva ř. 

Detailní informace o výlukových opat řeních jsou na stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu, u  operátor ů 
Kontaktního centra ČD 840 112 113, ve všech dot čených stanicích a zastávkách a poskytne je také 
personál Českých drah. 

Výlukové jízdní řády pro jednotlivé trat ě jsou k dispozici na t ěchto stránkách: 

Trať 010 Praha – Pardubice – Česká T řebová (dálková doprava): 
www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k010vyluka02.pdf 

Trať 011 Praha – Kolín (regionální doprava): 
www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k011vyluka03.pdf 

Trať 012 Pečky – Kou řim: 
www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k012vyluka01.pdf 

Trať 060 Poříčany – Nymburk: 
www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k060vyluka01.pdf 

Trať 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín: 
www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k231vyluka02.pdf 
www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k231vyluka03.pdf 

Městská linka Praha-Hostiva ř – Praha-Libe ň – Roztoky u Prahy: 
www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k091mlvyluka01.pdf 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 
T: 972 232 299, 972 232 089 
hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 



 

O spole čnosti České drahy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 

dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 

vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 

otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 

dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 

koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku. 

 


