
  

 

 

Příloha ke sp. zn.: OPD109/20 

 

 

Plán výluk – Radotín – Smíchov – Barrandov – Velká Chuchle – srpen 2020 

 

a)  

- vyloučený prostor: nástupiště mezi 1. a 3. traťovou kolejí na zastávce Praha-Velká Chuchle 

- termín: od 3. 8. 2020 do 19. 8. 2020 nepřetržitě 

- důvod omezení: stavba trakčních základů na nástupišti Velká Chuchle (koleje 1-3) 

- rozsah omezení: na zastávce Praha-Velká Chuchle bude k dispozici pro osobní dopravu 

pouze jedno nástupiště. V úseku Praha-Radotín – Praha-Smíchov bude zaveden 

jednokolejný obousměrný provoz vedený po nevyloučené 2. traťové koleji. Kapacita dráhy 

bude snížena přibližně na 50%. 

 

b)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově zhlaví a záhlaví smíchovské od km 3,101 (počítač náprav) po návěstidlo 1L 

v dopravně Barrandov hr. 

- kolejově a napěťově 1. traťová kolej Barrandov hr. – Praha-Smíchov 

- napěťově od elektrického dělení úsekového odpojovače P401 v km 3,318 v dopravně 

Barrandov po elektrické dělení úsekového odpojovače 411 v km 1,677 v dopravně 

Praha-Smíchov 

- termín: 8. 8. 2020 a 9. 8. 2020 – denní výluky 

- důvod omezení: stavba trakčních podpěr 

- rozsah omezení: V úseku Praha-Radotín – Praha-Smíchov bude zaveden jednokolejný 

obousměrný provoz vedený po nevyloučené 2. traťové koleji. Kapacita dráhy bude snížena 

přibližně na 50%. 

 

c)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 2. traťová kolej Praha-Smíchov – Barrandov hr., napěťově od 

elektrického dělení úsekového odpojovače 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov 

po elektrické dělení úsekového odpojovače P402A v km 3,241 v dopravně Barrandov 

- termín: 10. 8. 2020 – denní výluka 

- důvod omezení: stavba trakčních podpěr 

- rozsah omezení: V úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín bude zaveden jednokolejný 

obousměrný provoz vedený po nevyloučené 1. traťové koleji. Kapacita dráhy bude snížena 

přibližně na 50%. 
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d)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově zhlaví a záhlaví smíchovské od km 3,101 (počítač náprav) po návěstidlo 1L 

v dopravně Barrandov hr. 

- kolejově a napěťově 1. traťová kolej Barrandov hr. – Praha-Smíchov 

- napěťově od elektrického dělení úsekového odpojovače P401 v km 3,318 v dopravně 

Barrandov po elektrické dělení úsekového odpojovače 411 v km 1,677 v dopravně 

Praha-Smíchov 

- termín: 11/12. 8. 2020 a 12./13. 8. 2020 – noční výluky 

- důvod omezení: demontáž trakčních bran 

- rozsah omezení: V úseku Praha-Radotín – Praha-Smíchov bude zastaven provoz. Osobní 

doprava bude vedena prostředky náhradní dopravy. 

 

e)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 2. traťová kolej Praha-Smíchov – Barrandov hr., napěťově od 

elektrického dělení úsekového odpojovače 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov 

po elektrické dělení úsekového odpojovače P402A v km 3,241 v dopravně Barrandov 

- termín: 11/12. 8. 2020 a 12./13. 8. 2020 – noční výluky 

- důvod omezení: demontáž trakčních bran 

- rozsah omezení: V úseku Praha-Radotín – Praha-Smíchov bude zastaven provoz. Osobní 

doprava bude vedena prostředky náhradní dopravy. 


