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Návrh změny plánu OPD – Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb 

 

a)  
 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 2. traťová kolej Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb, 

- kolejově záhlaví dolnožlebské 2. traťové koleje po návěstidlo Se17 v dopravně Děčín-

Prostřední Žleb, 

- kolejově záhlaví děčínské 2. traťové koleje část po návěstidlo Se1 v dopravně Dolní Žleb, 

 termín:  

- 2. 8. 2021 (od 7:00 hod.) – 11. 8. 2021 (do 17:00 hod.), tj. 10 dní nepřetržitě (ROV 73206 

etapa A), 

 dopad omezení:  
- v úseku Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz 

vedený po nevyloučené 1. traťové koleji. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 

 

b)  
 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 2. traťová kolej Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb, 

- kolejově záhlaví dolnožlebské 2. traťové koleje po návěstidlo Se17 v dopravně Děčín-

Prostřední Žleb, 

- kolejově záhlaví děčínské 2. traťové koleje část po návěstidlo Se1 v dopravně Dolní Žleb, 

 termín:  
- 16. 8. 2021 (od 7:00 hod.) – 27. 8. 2021 (do 17:00 hod.), tj. 12 dní nepřetržitě (ROV 73206 

etapa A1), 

 dopad omezení:  
- v úseku Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz 

vedený po nevyloučené 1. traťové koleji. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 

 

c)  
 vyloučený prostor:  

- napěťově 2. staniční kolej v dopravně Dolní Žleb 

 termín:  

- 2. 8. 2021, 3. 8. 2021, 4. 8. 2021, 5. 8. 2021, 6. 8. 2021 - denní výluky v časech od 7:00 hod. 

do 17:00 hod. (ROV 73206 etapa B), 

 dopad omezení:  

- v úseku Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz 

vedený po nevyloučené 1. traťové koleji. V dopravně Dolní Žleb budou jízdy vlaků 

elektrické trakce přes napěťově vyloučené úseky probíhat se staženými sběrači nebo 

s nasazením lokomotiv nezávislé trakce. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 
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d)  
 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Děčín-Prostřední Žleb, 

 termín:  

- 16. 8. 2021, 17. 8. 2021, 18. 8. 2021, 19. 8. 2021, 20. 8. 2021 - denní výluky v časech od 

7:00 hod. do 17:00 hod. (ROV 73206 etapa C), 

 dopad omezení:  

- v úseku Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz 

vedený po nevyloučené 1. traťové koleji. V dopravně Děčín-Prostřední Žleb budou jízdy 

vlaků probíhat po nevyloučených staničních kolejích a jízdy vlaků elektrické trakce přes 

napěťově vyloučené úseky budou probíhat se staženými sběrači nebo s nasazením 

lokomotiv nezávislé trakce. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 

 

Důvodem omezení provozování dráhy ve všech bodech je demontáž starého trolejového drátu, 

nosného lana, pevných bodů a montáž nových vodičů a pevných bodů. 


