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Výluka b ěhem Velikono čních prázdnin omezí 
provoz vlak ů ČD v úseku Praha-B ěchovice – Úvaly 
V souvislosti s výlukou Správy železni ční dopravní cesty bude o Velikono čních 
prázdninách, od 17. do 21. dubna, výrazn ě omezen provoz vlak ů Českých drah 
v úseku Praha-B ěchovice – Úvaly. Provoz bude v tomto úseku možný po uze 
po jedné ze t ří traťových kolejí a z d ůvodu snížené kapacity trat ě budou 
v regionální i dálkové doprav ě platit výlukové jízdní řády.  

Kvůli výluce mezi pražskými B ěchovicemi a Úvaly budou vlaky SC Pendolino a EC ve směru Praha – 
Ostrava p řesměrovány p řes Lysou nad Labem a budou o 10 až 15 minut opožd ěny. Odklonem p řes 
Lysou nad Labem pojedou také rychlíky Praha – Havlí čkův Brod – Brno / Jihlava a zp ět a Praha – Česká 
Třebová – Brno / Valašsko / Zlínsko a zp ět. Regionální vlaky budou mít posunuté časy odjezd ů (linka S1 
Praha – Kolín), p řípadn ě v úseku Praha-B ěchovice – Úvaly nepojedou (linka S7). 

Dálkové vlaky  pojedou podle upravených jízdních řádů od 17. dubna od 6:00 do 21. dubna do 14:00 hod.  
V době pondělní odpolední špičky tak pojedou opět podle pravidelných jízdních řádů. Výlukové jízdní řády 
regionálních vlak ů budou platit od čtvrtka 17. dubna od 03:00 hod. ráno do p ůlnoci z 21. na 22. dubna.  

Cestující, kte ří pojedou b ěhem výluky odklon ěnými vlaky s upravenými časy odjezd ů, žádáme, aby 
věnovali zvýšenou pozornost aktuální situaci v provoz u a ohledn ě přestup ů v uzlových stanicích se 
informovali u vlakových čet. Ty budou komunikovat s dispe činkem Českých drah, který bude b ěhem 
výluky posílený a bude řešit aktuální provozní situaci v četně přestup ů.  

Změny v jízdních řádech b ěhem Velikono ční výluky Praha-B ěchovice – Úvaly 

Provoz vlak ů bude v úseku mezi stanicemi Praha-B ěchovice a Úvaly možný pouze po jedné ze t ří kolejí 
a za omezené funkce zabezpe čovacího za řízení. Kapacita trati bude zna čně omezena, a proto budou 
platit následující zm ěny: 

Dálkové vlaky 

• Všechny vlaky SC Pendolino  pojedou z Prahy do Kolína odklonem přes Lysou nad Labem a budou o cca 
10 až 15 minut opožděné. V opačném směru z Ostravy do Prahy pojedou po své trase bez omezení. 

• Vlaky EC a IC Praha – Brno – B řeclav  a dále  pojedou v obou směrech po své trase bez omezení. 

• Vlaky EC a IC Praha – Olomouc a dále  pojedou z Prahy do Kolína odklonem přes Lysou nad Labem 
a předpokládá se jejich zpoždění cca 10 až 15 minut. Výjimkou bude vlak EC 123 Košičan, který pojede 
po své trase bez omezení. Odkloněné vlaky nebudou obsluhovat stanici Praha-Libeň a náhradou zastaví 
ve stanici Praha-Vysočany. V opačném sm ěru Olomouc – Praha pojedou po své trase bez omezení . 

• Rychlíky Praha – Kolín – Havlí čkův Brod a dále  pojedou v obou sm ěrech odklonem p řes Lysou 
nad Labem. Tyto vlaky nebudou obsluhovat stanici Praha-Libeň a náhradně zastaví ve stanici Praha-
Vysočany. Vlaky R 973 až 989 jedou z Prahy hl.n. o 8 minut dříve, R 965 pojede ve své trase. Vlaky R 962, 
960 a 976 pojedou z Kolína o 4 minuty dříve. 



 

Regionální vlaky 

• Linka S1 (osobní vlaky Praha – Po říčany – Kolín): kromě prvního páru vlaků pojedou všechny ostatní 
osobní vlaky v odlišných časových polohách, ve směru do Prahy o cca 4 minuty později, z Prahy do Kolína 
o cca 7 až 12 minut později, než je pravidelný jízdní řád. Půlnoční osobní vlak z Prahy hl.n. v 0:14 pojede 
podle výlukového jízdního řádu platného již od 8. dubna, tedy náhradní autobusovou dopravou v úseku 
Praha hl.n. – Český Brod. 

• Spoje linky S7 (osobní vlaky Beroun – Praha – Úvaly ) nepojedou v úseku Praha-Běchovice – Úvaly 
a opačně, v úseku Praha hl.n. – Praha-Běchovice pojedou o 9 minut později. Zpět z Prahy-Běchovic 
pojedou podle pravidelného jízdního řádu. V úseku Praha – Beroun pojedou spoje linky S7 bez omezení. 

• Spěšné vlaky Sp 1900, 1901, 1902 a 1903  pojedou v upravených časových polohách. Spěšný vlak 
Sp 1904 pojede pouze do stanice Poříčany, kde jízdu ukončí a bude zde zajištěn přestup na mimořádně 
zastavující rychlík do Prahy-Libně a Prahy hl.n. V tomto rychlíku budou cestující odbaveni jako v osobním 
vlaku. 

• Trať 060 Poříčany – Nymburk: všechny osobní vlaky z Poříčan do Nymburka budou ve stanici Poříčany 
čekat na přípojný vlak ze směru Praha Masarykovo n. a pojedou cca 5 až 10 minut opožděny. 

• Trať 012 Pečky – Kou řim:  na trati bude upraven jízdní řád tak, aby byla zachována návaznost ve stanici 
Pečky na vlaky Praha – Kolín. 

• Ve stanici Kolín  budou přípojem pouze vlaky, které mají pravidelný odjezd 4 minuty po příjezdu vlaku 
podle výlukového jízdního řádu. U vlaků vedených odklonem přes Lysou nad Labem lze očekávat zpoždění 
cca 10 až 15 minut, s ohledem na komplikovanou provozní situaci nelze zajistit ve stanici Kolín pravidelné 
přestupní vazby. 

Výlukový jízdní řád pro dálkovou dopravu je k dispozici zde: www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-
rad/tratove-jizdni-rady/files/k010vyluka02.pdf . Výlukový jízdní řád regionálních vlak ů na trati 011 Praha – 
Kolín je k dispozici na stránkách www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/trat ove-jizdni-
rady/files/k011vyluka01.pdf . 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300 

vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících. 


