
Výluka Doubravčice
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dnes jsem obdržel telefonickou a následně i mailovou zprávu, že oprava propustku na 
silnici II/113 v Doubravčicích se z důvodu nepřipravenosti 

akce odkládá cca o 10 až 14 dnů. Přikládám dopis firmy, zajišťující dopravní značení.

Dopravci již měli jízdní řády vylepené, v současné době vylepují zpět JŘ platné k 
dnešnímu dni, tj k 30.9. To znamená, že cca do poloviny října platí 

stávající jízdní řády linek 423, 435 a 491 a dopravní opatření, původně k realizaci od 
1.10.2014, bude v té samé, již připravené podobě 

realizováno od jiného data, které se snad včas dozvíme. Následně Vás budu informovat.

Za pochopení neděkuji, protože jej ani neočekávám, jelikož mi přijde nepochopitelné, že 
to někdo nechá dojít tak daleko, že ten, kdo s tím má 

nejvíc práce, se to dozví na nejposlednější chvíli.

S pozdravem

    Michal Hofhansl
    tel.: +420 234 704 596
    e-mail: hofhansl@ropid.cz
    **************************************************
    ROPID
    Rytířská 10/406
    110 00, Praha 1
    tel.: +420 234 704 596
    fax: +420 224 229 423
    e-mail: ropid@ropid.cz
    web: http://www.ropid.cz 

**************************************************

P.S.: trochu se mě zmocňuje hrůza při pomyšlení na to, že začnou v polovině října, v 
listopadu náhodou bude mrznout a napadne sníh, takže 

budou práce přerušeny a pokračovat se bude na jaře. Ale asi musíme být psychicky 
připraveni i na tuto variantu s trváním výluky nepřetržitě cca 

do dubna. Ale snad je to jen „malování čerta na zeď“.

Zde je ta zpráva  od firmy, zajišťující dopravní značení.

-----Original Message-----
From: J. Nepraš-Dopravni-znaceni.cz [mailto:info2@dopravni-znaceni.cz]
Sent: Tuesday, September 30, 2014 1:53 PM
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Výluka Doubravčice
To: Hofhansl Michal
Subject: RE: úprava žádosti Doubravčice

Dobrý den. Jelikož do současné doby, dne a hodiny, není jasné, zda je či není stavební 
povolení na stavbu Doubravčice (dodavatel stavby jej 

neobdržel), dále není dořešena otázka údržby na objízdných trasách po dobu stavby, není
bohužel možné přes veškerá kladná vyjádření zítra 

uzavírku silnice II/113 zahájit. Je nám jasné, že se vše řeší na poslední chvíli a že zima je 
na krku. Tyto skutečnosti jsou však pro stavební práce a 

zejména financování stavby tak zásadní, že je nutné začátek stavby prozatím odsunout 
cca o 10 až 14 dní. Začátek a konec stavebních prací bude 

upřesněn okamžitě, jakmile obdržíme konečné informace o shora uvedených 
skutečnostech. Omlouvám se za vzniklé potíže a věříme, že se 

podaří tuto zakázku přesto zdárně do zimy zrealizovat.

Bc. Jaroslav Nepraš

Tel.: 602 51 49 33

info@dopravni-znaceni.cz

www.dopravni-znaceni.cz

Renáta Neprašová - Dopravní značení

IČ: 66756375, DIČ: CZ6958263059

Sídlo: Jánské náměstí 687

Kancelář: Husova 113

284 01 Kutná Hora

From: Hofhansl Michal
Sent: Friday, September 26, 2014 4:13 PM
To: MěÚ Český Brod - STA; OÚ Vrátkov; OÚ Tismice; OÚ Mrzky; OÚ Doubravčice; OÚ 
Štíhlice; OÚ Mukařov; OÚ Přišimasy; OÚ Hradešín; OÚ 

Masojedy; OÚ Škvorec
Subject: Výluka Doubravčice od 1.10.2014 s předpokladem do poloviny prosince 2014
Importance: High

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
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Výluka Doubravčice
jak jsem psal v mailu dne 23.9. potvrzuji výluku, která začne 1.1:2014 a potrvá 
pravděpodobně do poloviny prosince.

Do našeho vyjádření jsem napsal, že chci prověřit možnost ukončení tak, aby na ukončení
výluky plynule navazoval stav od nových JŘ platných od 

14.12.2014 – nevím, jestli se to podaří splnit. Pokud ano, byla by tím ušetřena jedna 
změna jízdních řádů.

Posílám Vám jízdní řády linek 423, 435 a 491, u nichž od 1.10.2014 dochází vlivem 
výlukových opatření ke změně. Zároveň se omlouvám, že 

jsem v úterý neposlal mail Škvorci a Českému Brodu – říkal jsem si, že na to musím 
připravit hlavně obce, a na Škvorec a Český Brod jsem 

zapomněl. To samé platí o Štíhlicích.

Důvodem opatření je oprava propustku na silnici II/113 u Doubravčic směrem na Český 
Brod.

Linka 491 bude mezi zastávkami „Doubravčice“ a „Mrzky“ vedena po objízdné trase přes 
Masojedy, Hradešín, Přišimasy, Limuzy a Tismice se 

zastavováním ve všech zastávkách na trase. Zastavování v těch zastávkách je náhradou 
za zrušení přípojů s linkou 423. Do zastávek Mrzky a 

Tismice, MŠ zajíždí závlekem z Tismic a zastavuje v nich tak, aby byl zachován sled 
zastávek dle pravidelného stavu. To znamená, že v zastávce 

„Tismice, MŠ“, přes kterou každý spoj jede dvakrát, zastavuje ve směru do Českého 
Brodu až po návratu z Mrzek, a ve směru do Mukařova před 

příjezdem do Mrzek. V Doubravčicích zajíždí do své pravidelné zastávky v obratišti. 
Zastávka „Doubravčice, bytovky“ se ruší bez náhrady. Délka 

objízdné trasy způsobuje prodloužení jízdní doby o více než 10 minut, takže není možno 
zachovat spojení se stávajícími spoji vlaků v Českém 

Brodě, autobusů v Českém Brodě, s linkou 423 v Doubravčicích a s linkami 381 a 387 v 
Mukařově. Resp. v Českém Brodě a Mukařově 

zachovat lze, ale většinou od stejných spojů, ale na jiné spoje (díky prodloužení jízdní 
doby na ty pozdější). Místo přípojů v Doubravčicích je 

možnost přestoupit již v Přišimasech, ale tato návaznost není preferována a vychází v 
podstatě náhodně a není garantována. Aby přípoje na ty 

pozdější spoje v Českém Brodě a v Mukařově nebyly tak dlouhé, jsou posunuty odjezdy z 
Českého Brodu a Mukařova na později.
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Výluka Doubravčice
V ranní špičce jsou preferovány přípoje v Mukařově i v Českém Brodě do Prahy, 
dopoledne a odpoledne ve směru od Prahy.

Aby bylo možno zajistit ty návaznosti od Prahy, jde nutno smířit se s tím, že v tu dobu 
bude návaznost do Prahy jak v Mukařově, tak v Českém 

Brodě cca 20 minut.

Pro informaci přikládám soubor, ve kterém je výňatek z jízdního řádu linky 491 a pod 
příjezdy do Mukařova jsou uvedeny časy a čísla návazných 

linek do Prahy a Kostelce n.Č.l. Návazné spoje označené hvězdičkou budou čekat max. 5 
minut. Ostatní přípoje nejsou garantované, protože 

předpokládáme, že ta rezerva 20 minut je natolik dostatečná, že přípoj neujede. Jako 
bonus je to, že od některých příjezdů v xx:40 lze stihnout 

odjezd v xx:45 a ne až v xx:00. Ten spoj v xx:45 nebude čekat, ale pokud linka 491 pojede
včas, tak jej lze stihnout.  Spoj 37 odjíždí z ČB dříve a 

nejede přes Mrzky, takže stíhá přípoj v Mukařově. Do Mrzek je náhradou prodloužen spoj 
36 linky 435. Pozor – linka 435 odjíždí v Českém Brodě 

od jiného sloupku než linka 491 ! Spoj 41 nemá návaznost ani na Prahu, ani do Kostelce 
n.Č.l. Opačný směr naopak slibuje zlepšení, protože 

odjezdy linky 491 jsou posunuty na později.

Bohužel od prosince bude v rámci nového grafikonu situace naopak složitější, jelikož 
odjezdy vlaků v Českém Brodě budou dříve oproti 

stávajícímu stavu.

Upozornění pro Mrzky: jízdní řád vychází tak, že v Mrzkách by se měly většinou potkávat 
protisměrné spoje linky 491 a otáčet se budou na 

prostranství před OÚ, které musí po celou dobu výluky zůstat volné, protože se autobusy 
zde budou otáčet s cestujícími, takže bez couvání. Spoje 

budou zastavovat ve svých pravidelných zastávkách, tzn. spoje do Českého Brodu až po 
otočení a spoje do Mukařova před otočením.

Linka 435 ve směru z Českého Brodu zajede do Mrzek pouze jednou, a to spojem 
náhradou za spoj 37 linky 491, a v Mrzkách končí. Ve směru 

do Českého Brodu pojede z Mrzek pouze jeden spoj, a to ranní školní, a v Mrzkách 
začíná.

Trochu zapeklité je to se školními spoji v ranní špičce.
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Výluka Doubravčice
Je to trochu nezvyklé, ale asi jediné řešení, jak dostat včas ze všech obcí děti do Českého
Brodu mládež do Liblic.

Jediný způsob, jak zajistit spojení pro školáky z Doubravčic do Českého Brodu je, že spoj 
4 linky 435 skončí v Hradešíně a vůz pak přejezdem 

dojede do Doubravčic, odkud zajistí spojení pro Doubravčice, navíc i pro Masojedy, a dále
pro Hradešín, Přišimasy a Limuzy a částečně Tismice 

(z kapacitních důvodů nemůže již zajet do Mrzek a Vrátkova) a pak po lince 491 do 
Českého Brodu. Druhý vůz (ten, co normálně jede z 

Doubravčic do Českého Brodu) pojede z Mrzek přes Tismice a Vrátkov do Českého Brodu
a Liblic. A třetí – ten vložený posilový od bytovek 

pojede ve své trase.

Aby bylo zachováno spojení z Hradešína, Přišimas a Limuz do Liblic, vyčká spoj 7 linky 
435 na příjezd spoje 12 linky 491. Zároveň vyčká i na spoj 

10 linky 491.

Věřím, že se to podaří všem ve zdraví přežít.

A těším se, že s mnohými z Vás se setkám jako se starosty i po skončení výluky !!!

S pozdravem

    Michal Hofhansl
    tel.: +420 234 704 596
    e-mail: hofhansl@ropid.cz
    **************************************************
    ROPID
    Rytířská 10/406
    110 00, Praha 1
    tel.: +420 234 704 596
    fax: +420 224 229 423
    e-mail: ropid@ropid.cz
    web: http://www.ropid.cz 
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