
Příloha ke sp. zn. OPD065/21  

 

 

Návrh změny plánu OPD  

– Petrovice u Karviné – Závada Odbočka – Dětmarovice – Koukolná Odbočka 

 

a)  

 vyloučený prostor:  

- napěťově 1. traťová kolej Dětmarovice – Petrovice u Karviné, 

- kolejově 1. traťová kolej Petrovice u Karviné – Závada Odbočka, 

- kolejově a napěťově 1., 2., 3., 4b., 6. staniční kolej v dopravně Petrovice u Karviné, 

- kolejově záhlaví a zhlaví ze směru Zebrzydowice od návěstidel Se6, Se8 po návěstidla S1, 

S3, S3, S5, S7a, S2, S6, Se14 a ze směru Dětmarovice od návěstidla 1S po návěstidlo Se24 

a od návěstidla Se20 po návěstidla L1, L3, Se19 v dopravně Petrovice u Karviné, 

- kolejově 1. traťová kolej Závada Odbočka – Dětmarovice, 

- kolejově zhlaví od návěstidel L2, L4b, L6 po námezníky výhybek č. 50, 47, 45 v dopravně 

Petrovice u Karviné, 

 termín:  

- 31. 7. 2021 (od 17:00 hod.) – 31. 8. 2021 (do 17:00 hod.), tj. 31 dní nepřetržitě, (ROV 

23055 etapa A), 

 důvod omezení:  
- rekonstrukce podchodu, ostrovního nástupiště a silničního podjezdu na dětmarovickém 

zhlaví v dopravně Petrovice u Karviné,  

 dopad omezení:  
- v úsecích Petrovice u Karviné – Závada Odbočka – Dětmarovice bude zaveden jednokolejný 

obousměrný provoz vedený po nevyloučené 2. traťové koleji. V dopravně Petrovice u 

Karviné 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. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 

 

b)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově traťová kolej Koukolná Odbočka – Závada Odbočka, 

- kolejově záhlaví a zhlaví od návěstidla 1PL po návěstidla KS, 1DS v dopravně Závada 

Odbočka, 

 termín:  
- 28. 5. 2021 (od 17:00 hod.) – 15. 6. 2021 (do 17:00 hod.), tj. 18 dní nepřetržitě (ROV 23055 

etapa B), 

 důvod omezení:  
- rekonstrukce železničního mostu a výhybek č. 202, 203, 204 na Odbočce Závada, 

 dopad omezení:  
- vlaky jedoucí ze směru Karviná hl. n. – ve směru Petrovice u Karviné a opačně pojedou 

odklonem (úvratí) přes ŽST Dětmarovice. V úsecích Petrovice u Karviné – Závada Odbočka 

– Dětmarovice bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po nevyloučené 

2. traťové koleji. V dopravně Petrovice u Karviné 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. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 


