
V rámci stavby dojde k obnově 
traťového úseku mezi stanicemi Děčín 
východ a Děčín-Prostřední Žleb. Cílem 
projektu je zachování stávající traťové 
rychlosti 50 km/h, odstranění propadu 
rychlosti na mostním objektu v km 
458,756 včetně zachování stávající třídy 
přechodnosti. Traťový úsek je součástí 
nákladního koridoru Transevropské 
dopravní sítě (TEN-T).
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POPIS STAVBY

Řešený úsek o délce 1,3 kilometru propojuje železniční 
tratě na pravém a levém břehu Labe. Realizací této 
stavby dojde k zlepšení celkového stavu infrastruktury 
a budou splněny parametry dané národní i evropskou 
technickou legislativou (zejména TSI INF). Obnovou 
kolejového svršku a zřízením protihlukových stěn 
v místech, kde trať prochází hustou zástavbou, dojde 
ke snížení hlukové zátěže. Jedním z hlavních stavebních 
objektů je 265 m dlouhý most přes Labe, jehož nosná 
konstrukce z roku 1916 je na hranici své životnosti. 

Nová nosná konstrukce s dolní otrotropní mostovkou 
a průběžným kolejovým ložem svým uspořádáním 
respektuje vzhled té původní. V rámci stavby dále dojde 
k sanaci Děčínského tunelu, výměně železničního svršku 
a spodku, opravě trakčního vedení. Obnoveny budou 
kabely zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Trať 
bude i po optimalizaci jednokolejná. Traťová rychlost 
zůstane, s ohledem na malé poloměry směrových 
oblouků, 50 km/h.
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Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; 
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

Název stavby:
Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-
Prostřední Žleb (mimo)

Druh stavby:
rekonstrukce železniční trati

Místo stavby:
železniční trať Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, 
Ústecký kraj

Rozsah stavby:
délka železniční trati: 1387,8 metru
délka protihlukových stěn: 707 metrů 
délka sanovaného tunelu: 395 metrů

Stav realizace:
v přípravě

Zhotovitel dokumentace:
SP + PSERVIS Děčín – Žleb PD (SUDOP PRAHA a.s. + 
PROJEKT servis spol. s r.o.)

Zhotovitel stavby:
není ještě vybrán

Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Náklady stavby:
737 248 000 Kč bez DPH

ÚDAJE O STAVBĚ
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Tento leták byl aktualizován v červenci 2019. 
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.


