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Příloha 1 – výluky SŽ - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh. (P.-Krč,  

P. jih, P.ZM). 

 

Vyloučený prostor: 

a) napěťově 105. staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží, napěťově včetně 5. TK 

Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží od ÚO 413 (km 183,748 v dopravně P. Vršovice) po 

ÚO 413 (km 185,450 v dopravně Praha hlavní nádraží) 

b) napěťově 103. staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží, napěťově (včetně části 3. 

TK Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží) od ÚO 414 (v km 183,793) v dopravně Praha-

Vršovice po ÚO 414 (v km 185,450) v dopravně Praha hlavní nádraží, kolejově 103. staniční 

kolej v dopravně Praha hlavní nádraží, kolejově zhlaví od návěstidla Lc103 po námezník 

výhybky č. 9 v dopravně Praha hlavní nádraží 

c) kolejově 105. staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží, kolejově zhlaví od 

návěstidla Lc105 po námezník výhybky č. 8b v dopravně Praha hlavní nádraží 

d) kolejově záhlaví a zhlaví směr Praha hlavní nádraží od návěstidla Se34 po návěstidlo 103L 

v dopravně Praha-Vršovice 

e) kolejově záhlaví směr Praha hlavní nádraží od návěstidla 105S po návěstidlo Se43  

v dopravně Praha-Vršovice 

f) kolejově 9. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice 

g) napěťově 9. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice, napěťově od ÚO 407 (km 0,813) po 

ÚO 417 (km 0,678) v dopravně Praha-Vršovice 

h) kolejově 105. staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží, kolejově 5., 7. staniční kolej 

v dopravně Praha-Vršovice, kolejově záhlaví a zhlaví směr Praha hlavní nádraží od návěstidla 

105S po návěstidla L5 a L7 (včetně 5. TK Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice) v dopravně 

Praha-Vršovice 

ch) kolejově záhlaví a zhlaví vyšehradské od návěstidel L9, L11, L13, L15 (v linii přes výhybky 

č. 46, 50, 56) po návěstidlo 203VS v dopravně Praha-Vršovice, kolejově a napěťově 203. 

traťová kolej Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad výhybna 

i) napěťově 5. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice, napěťově od ÚO 403 po ÚO 413 

(včetně ÚO 7) v dopravně Praha-Vršovice 

j) napěťově 7. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice, napěťově od ÚO 405 po ÚO 9 v 

dopravně Praha-Vršovice 

k) kolejově a napěťově celá dopravna Praha-Vršovice 

l) napěťově 912. traťová kolej Praha-Vršovice – Praha-Eden, napěťově - spojovací kolej, 

napěťově 102. staniční kolej v dopravně Praha-Eden, napěťově 102. traťová kolej Praha-

Zahradní Město – Praha-Eden 

m) napěťově 911. traťová kolej Praha-Vršovice – Praha-Eden, napěťově - spojovací kolej, 

napěťově 101. staniční kolej v dopravně Praha-Eden, napěťově 101. traťová kolej Praha-Eden 

– Praha-Zahradní Město 
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n) napěťově 202. traťová kolej Praha-Zahradní Město – Praha-Eden, napěťově 202. staniční 

kolej v dopravně Praha-Eden, napěťově 922. traťová kolej Praha-Eden – Praha-Vršovice, 

spojovací kolej 

o) 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 

p) napěťově traťová kolej Praha-Krč – Praha-Vršovice 

q) kolejově záhlaví a zhlaví směr ONJ vj. od návěstidla JL a od návěstidla Se12 po návěstidlo 

Se24 a po počítací bod VPB 20 v dopravně Praha-Vršovice, kolejově a napěťově traťová 

kolej Praha-Vršovice – Praha jih 

r) kolejově 9. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice 

s) napěťově 9. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice, napěťově od ÚO 407 (km 0,813) po 

ÚO 417 (km 0,678) v dopravně Praha-Vršovice 

t) kolejově 11., 13., 15. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice, kolejově výhybka: 35 v 

dopravně Praha-Vršovice 

u) napěťově 11., 13., 15. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice 

v) kolejově záhlaví a zhlaví vyšehradské od návěstidel L9, L11, L13, L15 (v linii přes výhybky 

č. 46, 50, 56) po návěstidlo 203VS v dopravně Praha-Vršovice, kolejově a napěťově 203. 

traťová kolej Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad výhybna 

w) kolejově 1., 2. staniční kolej v dopravně Praha-Vršovice, kolejově záhlaví a zhlaví směr 

Praha hlavní nádraží navazující na SK 2 (včetně 2. TK Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží) 

v dopravně Praha-Vršovice, kolejově záhlaví a zhlaví směr Eden navazující na SK 1 a 2 po 

návěstidla Se14XS a Se15XS v dopravně Praha-Vršovice, napěťově 1., 2. staniční kolej v 

dopravně Praha-Vršovice, napěťově od ÚO 401 a od ÚO 402 po ÚO 422 v dopravně Praha-

Vršovice, kolejově 102. staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží. 

 

Rozsah a termíny výluk: 

a) noční výluka v termínu 1./2. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 5:00 hod. dle ROV 63178 

etapa O2 

b) noční výluka v termínu 1./2. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63148 

etapa C2 

c) noční výluka v termínu 1./2. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63148 

etapa E2 

d) noční výluka v termínu 1./2. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63178 

etapa I5 

e) noční výluka v termínu 1./2. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63178 

etapa L5 
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f) noční výluka v termínu 2./3. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63003 

etapa H5 

g) noční výluka v termínu 2./3. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63003 

etapa T5 

h) noční výluka v termínu 2./3. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63003 

etapa F5 

ch) noční výluka v termínu 2./3. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63003 

etapa J5 

i) noční výluka v termínu 2./3. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63003 

etapa R5 

j) noční výluka v termínu 2./3. 12. 2021 v čase od 21:00 hod. – do 0:40 hod. dle ROV 63003 

etapa S5 

k) denní výluky ve dnech 2. 12. 2021, 3. 12. 2021, 4. 12. 2021, 5. 12. 2021 v časech od 0:40 

hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63178 etapy Z4 

l) denní výluka dne 5. 12. 2021 v čase od 0:40 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63178 etapa Q4 

m) denní výluka dne 5. 12. 2021 v čase od 0:40 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63178 etapa R4 

n) denní výluka dne 5. 12. 2021 v čase od 0:40 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63026 etapa S4 

o) denní výluka dne 5. 12. 2021 v čase od 0:40 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63026 etapa R4 

p) denní výluka dne 5. 12. 2021 v čase od 0:40 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63003 etapa Y4 

q) denní výluka dne 5. 12. 2021 v čase od 0:40 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63003 etapa K4 

r) denní výluky ve dnech 6. 12. 2021, 7. 12. 2021 v časech od 7:30 hod. – do 17:30 hod. dle 

ROV 63003 etapy H1 

s) denní výluky ve dnech 6. 12. 2021, 7. 12. 2021 v časech od 7:30 hod. – do 17:30 hod. dle 

ROV 63003 etapy T6 

t) denní výluky ve dnech 6. 12. 2021, 7. 12. 2021 v časech od 7:30 hod. – do 17:30 hod. dle 

ROV 63003 etapy I1 

u) denní výluky ve dnech 6. 12. 2021, 7. 12. 2021 v časech od 7:30 hod. – do 17:30 hod. dle 

ROV 63003 etapy U1 

v) denní výluka dne 7. 12. 2021 v čase od 7:30 hod. – do 17:30 hod. dle ROV 63003 etapa J1 

w) denní výluka dne 8. 12. 2021 v čase od 7:30 hod. – do 17:30 hod. dle ROV 63003 etapa A1 

 

Důvod omezení: 

a) až e) výměna kotevních nástavců 

f) až j) úpravy nad TV (Otakarova ulice) 
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k) dokončovací práce 

l) až q) úpravy napěťových převěsů 

r) až v) odvoz materiálu 

w) výměna kotvení Sp6 (spojka 31/32) 

Noční výluky dle bodů a) až e) budou probíhat v souběhu s dalšími výlukami stavby a v 

částečném vzájemném souběhu. V době vzájemného souběhu nebude možná v úseku Praha 

hlavní nádraží – Praha-Vršovice jízda vlaků po kolejích číslo 103 a 105 (znemožněna jízda 

vlaků II. tunelem). V čase od 0:40 hod. – do 4:00 hod bude v dopravně Praha-Vršovice obvod 

osobní nádraží zastaven provoz. V dopravnách Praha hlavní nádraží a Praha-Vršovice jízdy 

vlaků po nevyloučených staničních kolejích. 

Noční výluky dle bodů f) až j) budou probíhat v souběhu s dalšími výlukami stavby a po celou 

dobu konání i ve vzájemném souběhu. V úseku Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad výhybna 

bude zastaven provoz. V dopravně Praha-Vršovice jízdy vlaků po nevyloučených staničních 

kolejích. Přes napěťově vyloučené úseky jízdy vlaků elektrické trakce se staženými sběrači 

nebo s nasazením LNT. 

Denní výluky dle bodu k) budou probíhat v souběhu s dalšími výlukami stavby. V dopravně 

Praha-Vršovice obvod osobní nádraží bude zastaven provoz. 

Denní výluky dle bodů l) až q) budou probíhat v souběhu s dalšími výlukami stavby a po celou 

dobu konání i ve vzájemném souběhu. V dopravně Praha-Vršovice obvod osobní nádraží bude 

zastaven provoz. Po napěťově vyloučených spojovacích kolejích mezi obvody Praha-Vršovice 

osobní nádraží a Praha-Vršovice obvod Eden a po napěťově vyloučených staničních kolejích v 

obvodu Eden budou možné jízdy vlaků elektrické trakce pouze se staženými sběrači nebo s 

nasazením LNT. V úseku Praha-Vršovice obvod Eden – Praha-Zahradní Město budou možné 

jízdy vlaků elektrické trakce pouze s nasazením LNT. V úseku Praha-Vršovice – Praha-Krč po 

napěťově vyloučené traťové koleji bude možná jízda vlaků elektrické trakce pouze s nasazením 

LNT. V úseku Praha-Vršovice – Praha jih bude zastaven provoz. 

Denní výluky dle bodů r) až u) budou probíhat v souběhu s dalšími výlukami stavby a po celou 

dobu konání i ve vzájemném souběhu. V dopravně Praha-Vršovice jízdy vlaků po 

nevyloučených staničních kolejích. Přes napěťově vyloučené úseky jízdy vlaků elektrické 

trakce se staženými sběrači nebo s nasazením LNT. 

Denní výluka dle bodu v) bude probíhat v souběhu s dalšími výlukami stavby a po celou dobu 

konání i s výlukami dle bodů r) až u). V úseku Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad výhybna bude 

zastaven provoz. 

Denní výluka dle bodu w) bude probíhat v souběhu s dalšími výlukami stavby. V dopravně 

Praha-Vršovice jízdy vlaků po nevyloučených staničních kolejích. Bude znemožněna jízda 

vlaků po 2. traťové koleji v úseku Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží. 

Výluky dle bodů a) až w) jsou doplněny na žádost zhotovitele stavby, výluky dle bodů a) až e) 

pro výměnu kotevních nástavců, výluky dle bodů f) až j) pro úpravy nad TV (Otakarova ulice), 

výluka dle bodu k) pro dokončovací práce, výluky dle bodů l) až q) pro úpravy napěťových 

převěsů, výluky dle bodů r) až v) pro odvoz materiálu a výluka dle bodu w) pro výměnu kotvení 

Sp6 (spojky 31/32). 


