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Symbolickým poklepáním koleje byla zahájena 31. ?íjna optimalizace trati mezi
Lysou nad Labem a ?elákovicemi. Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného
mezistani?ního úseku Lysá nad Labem – ?elákovice. Úpravami projde nejen
železni?ní svršek a spodek, ale také p?ejezdy, mosty, trak?ní vedení ?i sd?lovací
a zabezpe?ovací za?ízení. Celková p?estavba pak ?eká zastávku ?elákoviceJi?ina, kde se zrekonstruují nástupišt? s délkou 220 m a nástupní hranou v
normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Zbudují se nové p?íst?ešky,
které budou rozší?eny na výhledový po?et cestujících. T?m budou sloužit i nové
informa?ní tabule.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské
p?ím?stské doprav?. Sou?asn? dojde ke zvýšení tra?ové rychlosti až na 140
km/h. Klí?ovou sou?ástí stavby bude vým?na mostu p?es Labe, který nevyhovuje
sou?asným pot?ebám železni?ní dopravy zejména kv?li svému ší?kovému
uspo?ádání. Most bude nahrazen novou nosnou konstrukcí v?etn? úpravy spodní
stavby. Ta umožní v budoucnu napojení samostatné konstrukce lávky pro p?ší a
cyklisty. Po p?estavb? bude most spl?ovat podjezdnou výšku minimáln? 5,25
metru (dosud to bylo 4,7 metru), stavebn? bude p?ipraven na podjezdnou výšku
sedm metr?.

P?íští rok v b?eznu za?ne rekonstrukce obou tra?ových kolejí a s ní spojené
nep?etržité výluky v úseku Lysá nad Labem – Káraný a spodní stavba
definitivního mostu p?es Labe i provizorní mostní konstrukce. V roce 2021 se pak
bude pokra?ovat v úseku Káraný – ?elákovice. Konec hlavních stavebních prací
se plánuje v lednu 2022, do konce ?ervence budou probíhat dokon?ovací úpravy.

Zhotovitelem investi?ní akce s názvem Optimalizace tra?ového úseku Lysá nad
Labem (mimo) – ?elákovice (mimo) je spole?nost Lysá, kterou tvo?í EUROVIA
CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.
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