
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 1 z 4 
 

 
 

       V Čelákovicích dne 15. 3. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta II 

 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD.,  

místostarosta II 
 
 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 10/2016 DNE 30. 03. 2016 
 
 
OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI 231 – ŽST. ČELÁKOVICE A ÚSEKY LYSÁ 
NAD LABEM – ČELÁKOVICE, ČELÁKOVICE – MSTĚTICE  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Investorem stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“, která je 
rozdělena do dvou etap, je Správa železniční dopravní cesty, s. o. Celkové náklady 
na realizaci stavby, které se týkají Čelákovic a bezprostředního okolí, jsou 
odhadovány ve výši cca 9 mld. Kč. Součástí první etapy, která bude realizována 
v letech 2016 – 2018, je modernizace železniční stanice Čelákovice. Druhá etapa 
bude realizována v letech 2018 – 2019 v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a 
následně v letech 2020 – 2021 v úseku Čelákovice – Mstětice.  
 
Úsek dotčený stavbou je dlouhý 29,5 km a nachází se v něm 4 železniční stanice 
(Čelákovice, Mstětice, Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany) a 2 železniční 
zastávky (Čelákovice-Jiřina, Zeleneč). Současná maximální rychlost vlaků činí 100 
km/h a maximální rychlost navrhovaná po rekonstrukci je 140 km/h. Hlavním cílem 
první etapy stavby je vybudovat v železniční stanici Čelákovice ostrovní a vnější 
nástupiště a dva podchody pro pěší a cyklisty (nádražní budova – Kozovazská, 
Kollárova – Mochovská). V této souvislosti připravuje město Čelákovice návazné 
investice, především v Kollárově a Sedláčkově ulici.  
 
V rámci druhé etapy stavby v letech 2018 – 2021 budou práce nejprve probíhat 
v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Rekonstruovány budou všechny podchody 
pro pěší a podjezdy pro automobily a nahrazen současný železniční most novým, 
který bude mít průběžné štěrkové lože. Nadále se počítá s možností zavěšení lávky 
pro pěší a cyklisty na novém mostu. Během výstavby nového mostu bude zajištěn po 
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dobu zhruba jednoho roku provoz vlaků po jedné koleji po provizorním mostu přes 
Labe. Poté se práce přesunou do úseku Čelákovice – Mstětice. Mezi nejvýznamnější 
akce bude patřit přeložka železniční trati v Záluží, oprava železničních přejezdů a 
podjezdů a výstavba nového silničního nadjezdu na silnici č. 101 ve Mstěticích. 
 
V rámci obou etap bude modernizován železniční svršek (koleje, výhybky), železniční 
spodek (zemní těleso, odvodnění), rekonstruováno trakční vedení a posílena trakční 
měnírna v Čelákovicích. Ve vybraných úsecích trati budou vybudovány protihlukové 
stěny. 
 
Dopady stavby na život obyvatel města jsou popsány v zápisech (SUDOP Praha, 
Metroprojekt), které jsou přílohou tohoto podkladového materiálu. Těchto jednání se 
účastní představitelé samosprávy, zástupci SŽDC, Městského úřadu Čelákovice, 
Technických služeb Čelákovice, organizace ROPID, Policie ČR – dopravního 
inspektorátu a projektantů. Mezi nejvýznamnější dopady stavby na život obyvatel 
města patří: 

1. etapa (2016 – 2018) 
• zásadní omezení parkovacích ploch v blízkosti nádraží (dnes cca 100 

parkovacích míst) z důvodu demolice skladiště a rampy, prostor 
staveniště 

• uzavírky podchodů pro pěší a cyklisty, podjezdů pro automobily a 
železničního přejezdu na trati 074 

• změny v trasování autobusových linek 405 a 443 
 

2. etapa (2018 – 2019) 
• uzavření podjezdu pro automobily a podchodu pro pěší a cyklisty u 

železniční zastávky Čelákovice-Jiřina 
• v případě nutnosti dočasné uzavření zastávky Čelákovice-Jiřina 

 
2. etapa (2020 – 2021) 

• vybudování silničního nadjezdu a zrušení železničního přejezdu 
• uzavírka železničního podjezdu na silnici Lázně Toušeň – Nehvizdy  

 
Ani v jedné z etap stavby se nepočítá s redukcí počtu vlakových spojů na tratích 074 
a 231. Vlaky ale budou jezdit dle výlukových jízdních řádů, které budou včas 
oznámeny. V rámci přípravy objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy 
Středočeského kraje pro období jízdního řádu 2016/2017 (10. 2. 2016 Kralupy nad 
Vltavou, 18. 2. 2016 Poděbrady) upozorňuje SŽDC na přestavbu nádraží Čelákovice, 
která bude probíhat v letech 2016 – 2018.  
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Nejvýznamnějším dopadem 2. stavby 1. etapy (2016 – 2018) je rekonstrukce 
železniční stanice Čelákovice. 

 
Schéma železniční stanice Čelákovice s jedním ostrovním nástupištěm a dvěma 
podchody, které spojí oblast Krátké Linvy s ulicí Masarykovou a propojí ulice 
Mochovskou a Kollárovu. Zdroj: SŽDC 
 
Nejvýznamnějším dopadem 2. stavby 2. etapy (2018 – 2019) je vybudování nového 
železničního mostu přes řeku Labe v Čelákovicích. 

 
Stávající stav a návrh podoby nového železničního mostu přes Labe v Čelákovicích. 
Zdroj: SUDOP Praha 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatelé doporučují schválit navržené usnesení. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM č. 08/2015/3.1, 3.2 ze dne 16. 12. 2015 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 
2. se seznámilo s dopady stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany“ na život obyvatel města Čelákovic. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Zápis SUDOP Praha – rekonstrukce žst. Čelákovice 
Zápis Metroprojekt – úsek Lysá nad Labem – Čelákovice 
Zápis Metroprojekt – úsek Čelákovice – Mstětice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, PhD., 
místostarosta II 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková, 
právník městského úřadu 

 


