
  

 
 

Příloha ke sp. zn.: OPD120/20 

 

Plán výluk (Praha) Vršovice – Eden – Zahradní Město – Jih – srpen 2020 
 

 

a)  

- vyloučený prostor:  

- napěťově 921. traťová kolej Praha-Vršovice – Praha-Eden – spojovací kolej 

- napěťově 201. staniční kolej v dopravně Praha-Eden 

- napěťově 201. traťová kolej Praha-Eden – Praha-Zahradní Město  

- napěťově od úsekového odpojovače 403 na trakční podpěře 5N v dopravně Praha-

Vršovice po úsekový odpojovač 403 v dopravně Praha-Zahradní Město 

- termín: denní výluky ve dnech 17. 8. 2020 - 20. 8. 2020 
 

b)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově zhlaví směr Eden (koleje 921) od návěstidla Se14 po počítací bod VPB65 

v dopravně Praha-Vršovice 

- napěťově část zhlaví (koleje 921) od úsekového odpojovače 403 po úsekový dělič 5 

a úsekový dělič 6 v dopravně Praha-Vršovice 

- termín: denní výluky ve dnech 17. 8. 2020 - 20. 8. 2020 
 

c)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově 203. staniční kolej v dopravně Praha-Eden 

- kolejově záhlaví a zhlaví směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 

a S203 v dopravně Praha-Eden 

- termín: od 21. 8. 2020 do 25. 8. 2020, tj. 5 dní nepřetržitě 
 

d)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově záhlaví a zhlaví směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202 

v dopravně Praha-Eden 

- termín: od 21. 8. 2020 do 25. 8. 2020, tj. 5 dní nepřetržitě 
 

e)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově 205., 207a. staniční kolej v dopravně Praha-Eden 

- kolejově zhlaví směr Vršovice os. n. od návěstidla Lc207a po počítací bod VPB210 

a po námezník výhybky č. 213 v dopravně Praha-Eden 

- kolejově zhlaví od návěstidel S205a a S207a po návěstidla Lc203, Lc205 a Lc207 

v dopravně Praha-Eden 

- kolejově a napěťově traťová kolej Praha-Eden – Praha Jih 

- termín: od 21. 8. 2020 do 25. 8. 2020, tj. 5 dní nepřetržitě 
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f)  

- vyloučený prostor:  

- kolejově 921. traťová kolej Praha-Vršovice – Praha-Eden – spojovací kolej 

- kolejově zhlaví od návěstidel Lc205a, Lc207a a od počítacího bodu VPB212 po 

návěstidlo Sc921 v dopravně Praha-Eden 

- kolejově zhlaví směr Praha-Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14 v dopravně 

Praha-Vršovice 

- termín: od 21. 8. 2020 do 25. 8. 2020, tj. 5 dní nepřetržitě 
 

g)  

- vyloučený prostor:  

- napěťově 921. traťová kolej Praha-Vršovice – Praha-Eden – spojovací kolej 

- napěťově 201. staniční kolej v dopravně Praha-Eden  

- napěťově 201. traťová kolej Praha-Eden – Praha-Zahradní Město 

- napěťově od úsekového odpojovače 403 na trakční podpěře 5N v dopravně Praha-

Vršovice po úsekový odpojovač 403 v dopravně Praha-Zahradní Město 

- termín: od 21. 8. 2020 do 25. 8. 2020, tj. 5 dní nepřetržitě 
 

h)  

- vyloučený prostor:  

- napěťově 203., 205a., 207., 207a. staniční kolej v dopravně Praha-Eden 

- termín: od 21. 8. 2020 do 25. 8. 2020, tj. 5 dní nepřetržitě 

 

 

Rozsah omezení: V dopravně Praha-Eden budou jízdy vlaků probíhat po nevyloučených 

staničních kolejích. Přes napěťově vyloučené budou úseky jízdy vlaků elektrické trakce 

probíhat se staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé trakce. V úseku Praha-

Eden – Praha Jih odj. bude zastaven provoz. 

 

 

Důvodem omezení provozování dráhy je montáž trolejového vedení. 


