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Návrh změny plánu OPD – Poříčany – Český Brod – duben 2021 

 

 

a)  

 vyloučený prostor: napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Poříčany, 

 termín: noční výluky 6./7. 4. 2021, 7./8. 4. 2021 v časech od 22:00 hod. do 5:00 hod. (ROV 

63039 P3), 

 důvod omezení: montáž úsekového odpojovače 410, stavba stojky návěstní lávky v km 370,634, 

stavba trakčních bran 103/104, 105/106, 

 dopad omezení: v úseku Poříčany – Český Brod bude zaveden jednokolejný obousměrný 

provoz vedený po nevyloučené 2. traťové koleji. V dopravně Poříčany budou jízdy vlaků 

probíhat po nevyloučených staničních kolejích a přes napěťově vyloučené úseky budou jízdy 

vlaků elektrické trakce realizovány se staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé 

trakce. Kapacita dráhy bude snížena cca na 30 %. 

 

b)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově 1. staniční kolej v dopravně Poříčany, 

- kolejově záhlaví a zhlaví českobrodské od návěstidel Lc1, Lc3 a Se41 po návěstidlo 1S 

(včetně staničních kolejí 1a, 1b) v dopravně Poříčany, 

- kolejově a napěťově 1. traťová kolej Český Brod – Poříčany, 

 termín: noční výluky 6./7. 4. 2021, 7./8. 4. 2021 v časech od 22:00 hod. do 5:00 hod. (ROV 

63039 E3), 

 důvod omezení: montáž úsekového odpojovače 410, stavba stojky návěstní lávky v km 370,634, 

stavba trakčních bran 103/104, 105/106, 

 dopad omezení: v úseku Poříčany – Český Brod bude zaveden jednokolejný obousměrný 

provoz vedený po nevyloučené 2. traťové koleji. V dopravně Poříčany budou jízdy vlaků 

probíhat po nevyloučených staničních kolejích a přes napěťově vyloučené úseky budou jízdy 

vlaků elektrické trakce realizovány se staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé 

trakce. Kapacita dráhy bude snížena cca na 30 %. 

 

c)  

 vyloučený prostor: napěťově 4. - 8. staniční kolej v dopravně Poříčany – napěťově od 

úsekového odpojovače 421 po provizorní izolátor v km 370,350, po izolátor v úrovni konce 

výhybky č. 48 a po úsekový odpojovač 412 v dopravně Poříčany, 

 termín: noční výluka 9./10. 4. 2021 v čase od 22:00 hod. do 5:00 hod. (ROV 63039 R3), 

 důvod omezení: stavba trakčních bran 103/104, 105/106, 

 dopad omezení: v dopravně Poříčany budou jízdy vlaků probíhat po nevyloučených staničních 

kolejích a přes napěťově vyloučené úseky budou jízdy vlaků elektrické trakce realizovány se 

staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé trakce.  
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d)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově záhlaví a zhlaví českobrodské od návěstidla 2S po návěstidla L4, L6, L8 a po 

izolovaný styk v km 371,573 (mezi námezníkem a hroty výhybky č. 48) v dopravně 

Poříčany, 

- kolejově 4a. staniční kolej v dopravně Poříčany, 

- kolejově zhlaví navazující na staniční kolej 4a po hroty výhybky č. 46 v dopravně Poříčany, 

 termín: noční výluka 9./10. 4. 2021 v čase od 22:00 hod. do 5:00 hod. (ROV 63039 F3), 

 důvod omezení: stavba trakčních bran 103/104, 105/106, 

 dopad omezení: v dopravně Poříčany budou jízdy vlaků probíhat po nevyloučených staničních 

kolejích a přes napěťově vyloučené úseky budou jízdy vlaků elektrické trakce realizovány se 

staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé trakce.  

 

e)  

 vyloučený prostor: napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Poříčany, 

 termín: denní výluka 10. 4. 2021 v čase od 0:30 hod. do 4:15 hod. (ROV 63039 P2), 

 důvod omezení: stavba trakčních bran 103/104, 105/106, 

 dopad omezení: v dopravně Poříčany bude zastaven provoz. 


