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Informace pro veřejnost o stavbě 
Optimalizace traťového úseku Lysá n. Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) 

 
 

Výluky na trati – jednokolejný provoz 
 
Červen 2020 – 9.7.2020 bude probíhat výluka trati v úseku Lysá n.L. – Odbočka Káraný, v úseku 
Káraný – Čelákovice je zachován dvoukolejný provoz.  
 
V období od 15.6. – 21.6.2020 bude zaveden jednokolejný provoz v úseku Lysá n.L. – Čelákovice 
z důvodu práce sanačního stroje. Práce stroje budou probíhat v nepřetržitém provozu (24 hodin 
denně). 
 
Od 10.července dojde k překlopení výluky a bude vyloučena 2.TK v úseku Lysá n.L. – Odbočka 
Káraný. 
 
 
Uzavírka přejezdů a objízdné trasy 
 
V termínu od 7.6.2020 do 3.7.2020 bude uzavřen železniční přejezd P3611 na komunikaci č. 
III/3315 z Lysé do Byšiček. Po dobu uzavírky bude nutné využít objízdnou trasu od Kovony na 
Byšičky v obou směrech. 
 
 
 
Uzavírky a omezení provozu na komunikacích 
 
Uzavírka silnice III/3315 do Byšiček bude v termínu od 7. 6. do 3. 7. 2020, objízdná trasa bude 
vyznačena, viz mapa. 
 
 
 
Práce na železničním mostu přes Labe 
 
Květen – betonáž pilot pro jednotlivé opěry na březích i v řece 
Červen – betonáž základů podpěr provizorního mostu na obou březích a v řece 
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Hrubý plán výstavby OT Lysá n. Labem - Čelákovice 
 
Rok 2020 
  
05 – 06  Strojní úprava 1. traťové koleje (TK) Lysá – odb. Káraný 
07 – 09 Strojní úprava 2. TK Lysá – odb. Káraný 
03 – 09 Příprava pro provizorní most přes Labe 
09 – 11 zřízení trati na provizorním mostu 
12 - snesení a likvidace poloviny mostu 
 
Rok 2021 
03 – 08  rekonstrukce 1. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů 
08 – 09 výsun mostu a propojení 1. TK 
09 – 12 rekonstrukce 2. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů 
12 -   snesení a likvidace provizorního mostu 
 
Rok 2022 
03 – 06  terénní úpravy a dokončovací práce 
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