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 Výlukový jízdní řád 
 

 
platný od 0:20 do 1:30 dne 23. listopadu 2020   

 

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD OBSAHUJE POUZE SPOJE DOTČENÉ VÝLUKOU.  

 231 (Praha -) Lysá nad Labem – Kolín  
2 Praha - Lysá nad Labem (- Kolín)    15 (Chlumec nad Cidlinou -) Velký Osek – Kolín                                                                                            PID 
Správa železnic, s. o. / ČD, a.s. Vlak 5871 

▲ 

               

Ze stanice                 

Nymburk hl. n (před nádražím, st č. 7) 5 0 22                
Poděbrady, Velké Zboží (zast. BUS) 6  0 30                
Poděbrady, žel. st. (před nádražím, st č. 9)  6 0 37                
Libice nad Cidlinou, u sokolovny (zast. BUS) 6 0 48                
Libice nad Cidlinou, u kostela (zast. BUS) 6 0 49                

Velký Osek, žel. st., (před nádražím) 7 0 54                
Veltruby II (zast. BUS v ul. Na Návsi) 7        1 00                
Veltruby I (zast. BUS v ul. Za Jezerem) 7                      1 03                
Kolín-Zálabí (zast. BUS ʺKolín, U Hřbitovaʺ) 6  1 12                
Kolín, nádraží (před nádražím, st č. 7) 6 1 16                

Do stanice                 

▲autobus čeká v zastávce Nymburk hl. n. na příjezd vlaku Os 9162 ze směru Strančice a Praha.  
 
 

Vážení cestující,  

 

provozovatel dráhy Správa železnic informuje o následujícím omezení provozu na trati 231: 

 

V noci dne 23. listopadu 2020 se uskuteční výluka v úseku Velký Osek – Kolín.  

 

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky osobní vlak Os 5871 v úseku 
Nymburk hl. n. – Kolín nahradit náhradní autobusovou dopravou. Náhradní autobusová doprava 
je organizována podle výlukového jízdního řádu. 

 

Časy odjezdů vlaku Os 5871 jsou uvedeny ve výlukovém jízdním řádu.  

 

 

Zastávky náhradní dopravy: 

  

Kolín – před staniční budovou,  

Kolín-Zálabí – na autobusové zastávce ʺKolín, U hřbitovaʺ, 

Veltruby – na autobusové zastávce ʺVeltruby Iʺ v ulici Za Jezerem, 

Veltruby – na autobusové zastávce ʺ Veltruby IIʺ v ulici Na Návsi, 

Velký Osek – před staniční budovou, 

Libice nad Cidlinou – na autobusové zastávce ʺLibice nad Cidlinou,,u kostelaʺ 

Libice nad Cidlinou – na autobusové zastávce ʺLibice nad Cidlinou,,u sokolovnyʺ 

Poděbrady – před staniční budovou (stanoviště č. 9) 

Velké Zboží – na autobusové zastávce ʺPoděbrady,,Velké Zbožíʺ 

Nymburk hl. n. – před staniční budovou (stanoviště č. 7) 

 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za potíže vzniklé při cestování. 

České dráhy, a. s. 
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