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Návrh změny plánu OPD – ŽST České Budějovice – 19. - 31. 3. 2021 
 

 

a)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově 106., 108. staniční kolej v dopravně České Budějovice seřaďovací nádraží, 

- kolejově zhlaví 106. a 108. staniční koleje v části od návěstidel Sc106 a Sc108 ke hrotu výhybky 

č. 131 v dopravně České Budějovice seřaďovací nádraží,  

- kolejově 110. staniční kolej v dopravně České Budějovice seřaďovací nádraží – v části od 

námezníku výhybky č. 129 do km 112,600, 

- napěťově 106., 108., 110., 112., 114., 116. staniční kolej v dopravně České Budějovice 

seřaďovací nádraží – včetně navazujících částí zhlaví v úseku od děličů trolejového vedení č. 61, 

62, 63 a od konců trolejového vedení na kolejích č. 110, 112, 114, 116 k děličům trolejového 

vedení č. 73, 74, 

- napěťově 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146. staniční kolej v dopravně České Budějovice 

seřaďovací nádraží – včetně navazující části zhlaví (část zhlaví směrem ke 2. Výtažné koleji) 

v úseku od úrovně hrotu výhybky číslo 111 ke koncům trolejového vedení, 

- napěťově část zhlaví mezi 2. výtažnou kolejí a kolejemi číslo 104, 106, 108 v úseku od děliče 

trolejového vedení č. 100 k děličům trolejového vedení č. 60, 61, 62 v dopravně České 

Budějovice seřaďovací nádraží, 

 termín:  

- 19. 3. 2021 (od 7:30 hod.) – 31. 3. 2021 (do 17:00 hod.), tj. 13 dní nepřetržitě (ROV 93085 A), 

 důvody omezení:  

oprava železničního svršku a výhybek: 

- návoz štěrku včetně jeho rozprostření – zřízení kolejového lože – předštěrkování, 

- strojní úprava štěrkového lože včetně jeho zhutnění pomocí vibrotechniky, 

- montáž výhybek na betonových pražcích včetně vložení žlabových pražců, 

- montáž přípojných polí na betonových pražcích v ose, 

- doplnění štěrkového lože z výsypných vozů, 

- termitové svařování výhybek a přípojných polí (cca 40 svárů), 

- montáž čelisťových závěrů, 

- doplnění posunovacích obvodů inertním materiálem včetně jejich úpravy, 

- zpětné zapojení kolejových obvodů – montáž lan, tlumivek apod., 

- zapojení výhybek do ústředního stavění včetně jejich přezkoušení, 

- kompletní montáž elektrického ohřevu výhybek – (napájení elektrického ohřevu výhybek 

z trolejového vedení) 

 dopad omezení:  

- v dopravně České Budějovice seřaďovací nádraží budou jízdy vlaků elektrické trakce probíhat se 

staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé trakce, 
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b)  

 vyloučený prostor:  

- napěťově 92a., 9a., 9., 7., 5., 3a., 3., 1., 2., 2a., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 1a., 16., 18., 20., 22., 24., 

904., 904a. staniční kolej v dopravně České Budějovice – včetně navazujících částí kolejí č. 95a, 

91a, 901, 902, navazujících zhlaví a částí zhlaví a včetně části obvodu ČD Cargo – Středisko 

oprav kolejových vozidel České Budějovice od děličů trolejového vedení č. 4, 5, 36, 83 k děliči 

trolejového vedení č. 25 a k elektrickým dělením úsekových odpojovačů ÚO 411, ÚO 412, 

 termín:  

- 21. 3. 2021 a 28. 3. 2021, denní výluky v časech od 0:30 hod. do 4:00 hod. (ROV 93029 A), 

 důvod omezení:  

- demontáž lešení a zakrytí přístřešku na 1. nástupišti. 

 dopad omezení:  

- v dopravně České Budějovice budou jízdy vlaků probíhat po nevyloučených staničních kolejích. 

Přes napěťově vyloučené úseky budou jízdy vlaků elektrické trakce probíhat se staženými 

sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé trakce, 

 

 


