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Návrh změny plánu OPD – Karviná – Petrovice u Karviné – červen 2021 
 

 

a)  

 vyloučený prostor: 

- kolejově záhlaví a zhlaví od návěstidla 2KL po návěstidlo 2BS v dopravně Koukolná Odbočka, 

- napěťově 2. traťová kolej Karviná hlavní nádraží – Dětmarovice, 

- kolejově 2. traťová kolej Karviná hlavní nádraží – Koukolná Odbočka, 

- kolejově 2. traťová kolej Koukolná Odbočka – Dětmarovice, 

 termín: denní výluky ve dnech 11. 6. 2021, 12. 6. 2021, 13. 6. 2021, 14. 6. 2021 v časech od 

17:00 hod. do 22:00 hod. dle ROV 23055 etapa H1, 

 důvod omezení:  

- výstroj trakčních podpěr, tažení trakčního drátu, laníčkování, 

 dopad omezení: v úseku Dětmarovice – Petrovice u Karviné bude zastaven provoz. 

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. V úseku Karviná hl. n. – 

Dětmarovice bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po nevyloučené 

1. traťové koleji. Kapacita dráhy bude snížena cca na 40 %. V úseku Petrovice u Karviné – 

Petrovice u Karviné st. hr. bude jízda vlaků elektrické trakce možná pouze s nasazením 

lokomotiv nezávislé trakce. 

 

b)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 2. traťová kolej Petrovice u Karviné – Závada Odbočka – Dětmarovice, 

- kolejově záhlaví a zhlaví od návěstidla 2PL po návěstidlo 2DS v dopravně Závada Odbočka,  

- napěťově 8., 10., 12., 14. staniční kolej v dopravně Petrovice u Karviné,  

- napěťově 1./2. traťová kolej Petrovice u Karviné – Petrovice u Karviné st. hr. – napěťově od 

vzdušné izolace v km 292,602 po úsekový odpojovač (dále jen „ÚO“) 402 v km 291,978; 

číslování dle místního pohraničního ujednání (dále jen „MPU“) Zebrzydowice – Petrovice 

u Karviné,  

- napěťově 2./1. traťová kolej Petrovice u Karviné – Petrovice u Karviné st. hr. – napěťově od 

vzdušné izolace v km 292,602 po ÚO 401 v km 291,978; číslování dle MPU Zebrzydowice – 

Petrovice u Karviné, 

 termín: denní výluky ve dnech 4. 6. 2021, 5. 6. 2021, 6. 6. 2021, 7. 6. 2021, 11. 6. 2021, 

12. 6. 2021, 13. 6. 2021, 14. 6. 2021 v časech od 17:00 hod. do 22:00 hod. dle ROV 23055 etapa 

E2, 

 důvod omezení:  

- tažení trolejového vedení nad výhybkami č. 201, 202, 

 dopad omezení: v úseku Dětmarovice – Petrovice u Karviné bude zastaven provoz. 

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. V úseku Karviná hl. n. – 

Dětmarovice bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po nevyloučené 

1. traťové koleji. Kapacita dráhy bude snížena cca na 40 %. V úseku Petrovice u Karviné – 

Petrovice u Karviné st. hr. bude jízda vlaků elektrické trakce možná pouze s nasazením 

lokomotiv nezávislé trakce. 
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c)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově 4. staniční kolej v dopravně Dětmarovice, 

- napěťově celá dopravna Dětmarovice, 

- kolejově záhlaví a zhlaví ze směru Petrovice u Karviné od návěstidla 1ZL po návěstidlo S4 v 

dopravně Dětmarovice, 

 termín: noční výluka v termínu 15./16. 6. 2021 v čase od 23:30 hod. do 4:30 hod. dle ROV 

23055 etapa E1, 

 důvod omezení:  

- montáž kabelu 22 kV z napájecí stanice Dětmarovice, 

 dopad omezení: v dopravně Dětmarovice budou jízdy vlaků probíhat po nevyloučených 

staničních kolejích. Jízdy vlaků elektrické trakce budou možné pouze s nasazením lokomotiv 

nezávislé trakce.  


