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Návrh změny plánu OPD Teplice v Čechách – Řetenice – Oldřichov u Duchcova – Bílina – 

květen 2021 
 

a)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 1. traťová kolej Řetenice – Teplice v Čechách, 

- kolejově 1. staniční kolej v dopravně Řetenice, 

- napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Řetenice, 

- kolejově záhlaví teplické 1. traťové koleje a navazující teplické zhlaví staničních kolejí č. 1, 3a po 

návěstidla S3a, Se7 (výhybky č. 2, 3, 4, 7, 8) v dopravně Řetenice, 

 termín:  

- 1. 5. 2021, denní výluka v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. (ROV 73106 etapa G), 

 důvody omezení:  

- úprava a regulace trolejového vedení, laníčkování. 

 dopad omezení:  

- V úseku Řetenice – Teplice v Čechách bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 

nevyloučené 2. traťové koleji. V dopravně Řetenice 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. Bude přerušena obsluha dráhy-vlečky 

„Vlečka Řetenice – Obvod vlečky – závod“ přes výhybky č. 7 a přerušena obsluha dráhy-vlečky „Vlečka 

Teplická strojírna“ v ŽST Řetenice. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 

 

b)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 1. traťová kolej Oldřichov u Duchcova – Řetenice, 

- kolejově 1. staniční kolej v dopravně Řetenice, 

- napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Řetenice, 

- kolejově záhlaví a zhlaví oldřichovské koleje č. 1 v dopravně Řetenice, 

 termín:  

- 2. 5. 2021, denní výluka v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. (ROV 73107 etapa H), 

 důvody omezení:  

- doplnění štěrkového lože, podbíjení a regulace trolejového vedení. 

 dopad omezení:  

- V úseku Řetenice – Oldřichov u Duchcova bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 

nevyloučené 2. traťové koleji. V dopravně Řetenice 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 %. 

 

c)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 1. traťová kolej Oldřichov u Duchcova – Řetenice, 

- kolejově záhlaví řetenické 1. traťové koleje a navazující řetenické zhlaví 1. staniční koleje – část od 

návěstidla 1L po izol. styk v km 22,188 (za výhybkou č. 1) v dopravně Oldřichov u Duchcova, 

 termín:  

- 3. 5. 2021, denní výluka v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. (ROV 73107 etapa I), 

 důvody omezení:  

- úprava a regulace trolejového vedení, laníčkování. 

 dopad omezení:  

- V úseku Řetenice – Oldřichov u Duchcova bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 

nevyloučené 2. traťové koleji. V dopravně Řetenice budou jízdy vlaků probíhat po nevyloučených 

staničních kolejích. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 
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d)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově a napěťově 1. traťová kolej Oldřichov u Duchcova – Řetenice, 

 termín:  

- 4. 5. 2021, denní výluka v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. (ROV 73107 etapa J), 

 důvody omezení:  

- úprava a regulace trolejového vedení, laníčkování. 

 dopad omezení:  

- V úseku Řetenice – Oldřichov u Duchcova bude zaveden jednokolejný obousměrný provoz vedený po 

nevyloučené 2. traťové koleji. Kapacita dráhy bude snížena cca na 50 %. 

 

e)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově celá dopravna Řetenice, 

- napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Řetenice, 

- napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Řetenice, 

 termín:  

- 5./6. 5. 2021, 6./7. 5. 2021, 7./8. 5. 2021, noční výluky v časech od 23:05 hod. do 3:45 hod. (ROV 73106 

etapy A1), 

 důvody omezení:  

- úprava a regulace trolejového vedení, laníčkování. 

 dopad omezení:  

- V dopravně Řetenice bude zastaven provoz. 

 

f)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově záhlaví řetenické 1. a 2. traťové koleje a krupské traťové koleje v dopravně Oldřichov 

u Duchcova, 

- napěťově celá dopravna Oldřichov u Duchcova – mimo částí vyloučených v etapě B, 

- kolejově záhlaví bílinské 2. traťové koleje a osecké traťové koleje v dopravně Oldřichov u Duchcova, 

- kolejově a napěťově 2. traťová kolej Oldřichov u Duchcova – Bílina, 

- kolejově záhlaví oldřichovské 2. traťové koleje po návěstidlo Se4 v dopravně Bílina, 

 termín:  

- 2./3. 5. 2021, 3./4. 5. 2021, 4./5. 5. 2021, 5./6. 5. 2021, 6./7. 5. 2021, 7./8. 5. 2021, 10./11. 5. 2021, 

11./12. 5.  2021, 12./13. 5. 2021, noční výluky v časech od 23:05 hod. do 3:45 hod. (ROV 73107 etapy 

C), 

 důvody omezení:  

- úprava a trolejového vedení, odvoz výzisků, sypání štěrků, skládání kolejnic. 

 dopad omezení:  

- V dopravně Oldřichov u Duchcova a v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina bude zastaven provoz. 

 

g)  

 vyloučený prostor:  

- kolejově 1., 2. traťová kolej Řetenice – Oldřichov u Duchcova, 

 termín:  

- 9./10. 5. 2021, 13./14. 5. 2021, noční výluky v časech od 23:05 hod. do 3:45 hod. (ROV 75008 etapy K), 

 důvody omezení:  

- přepojení a přezkoušení venkovního zabezpečovacího zařízení v ŽST Oldřichov u Duchcova na jednotné 

obslužné pracoviště. 

 dopad omezení:  

- V úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina bude zastaven provoz. 


