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Abstrakt 

Diplomová práce Úpravy tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad analyzuje současný stav 

železniční tratě, navrhuje úpravy převýšení pro zvýšení rychlosti. Zároveň posuzuje a 

upravuje stanice v závislosti na variantním řešení. Všechny úpravy a změny, o které se 

tato diplomová práce opírá, podléhají zákonu o železničních drahách a železniční 

dopravě. 

Abstract 
 

This thesis Adjustment tracks Týniště nad Orlici - Letohrad analyzes the current state of 

the railway line, proposes adjustments of elevation for speed increasing. At the same 

time it is reviewed and adjusted in accordance with a variant solution. All modifications 

and changes, which this thesis is based on, it is subject to the law on railway tracks and 

rail transport. 
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1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je úprava rychlostního profilu tratě Týniště nad Orlicí - 

Letohrad. Cílem diplomové práce je navrhnout opatření, která prověří zkrácení jízdní 

doby mezi dopravnami Týniště nad Orlicí - Letohrad na co nejkratší možnou dobu při co 

nejmenších nákladech. Dosažení této úspory by mělo dojít vlivem nejméně náročných 

zásahů do podélného a směrového profilu tratě. Návrh musí být ekonomicky nenáročný.  

Dalším vstupem bude úprava stávajících stanic a jejich případné variantní řešení. 

Detailně bude do situace zakresleno schéma stanice Potštejn a stanice Žamberk - 

všechny navrhované varianty. Na základě schémat a situací jednotlivých stanic, dojde 

k vyhodnocení nejvhodnější varianty v rámci jedné stanice, která bude zpracovatelem 

doporučena k případnému dalšímu zkoumání vhodnosti tohoto řešení pro další stupeň 

dokumentace. Rychlostní profil bude navrhnutý tak, aby bylo možné dotčený úsek 

využívat na co největší cestovní rychlost v rámci drobných úprav železničního svršku 

(využít co nejvíce I = 130 mm, D = 150 mm, případně I = 100 mm, D = 150 mm, nebo  

I = 100 mm, D = 100 mm). 

1.1 Demografické informace 

V tomto odstavci je rozebráno základní demografické pojetí řešeného úseku v širší 

návaznosti na ZÚR Pardubického a ZÚR Královéhradeckého kraje.  

V rámci průzkumu zdrojů a dalších pramenů nebude mít na tuto diplomovou práci vliv 

RIS3 a ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Řešená trať Týniště nad Orlicí - 

Letohrad není přímo ovlivněna těmito dokumenty. 

1.1.1 Přehled dopravců v závazku veřejné služby  

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [I] - (platnost k 24. 11. 2014) 

Tabulka č. 1 na str. 8 obsahuje seznam dopravců v dotčené lokalitě. U každého dopravce 

je uveden odkaz na jeho internetové stránky. Odkazy byly využity pro bližší šetření a 

zmapování okolní dopravy mající vliv na provoz tratě 021 Týniště nad Orlicí - Letohrad. 
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Tabulka 1 - Základní identifikace dopravců v dotčeném území 
 

Přehled dopravců: webový odkaz: 

Josef Pinkas - autodoprava http://www.autobusy.autodoprava.com/  

AP Tour - dopravní spol. s.r.o. http://www.aptour.cz/  

AUDIS BUS s.r.o. http://www.audis.cz/  

BD trans, spol. s.r.o. - 

Pavlína Hnátová - 

CAR - TOUR spol. s.r.o. http://www.car-tour.cz/  

České dráhy, a.s. http://www.cd.cz/pardubickykraj  

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. http://www.icomtransport.cz/icomtransport/  

ČSAD Tišnov spol. s.r.o. - 

DOPAZ s.r.o. http://www.dopaz.cz/  

Dopravní podnik města Pardubic a.s. http://www.dpmp.cz/  

František Pytlík - BUS VYSOČINA http://www.busvysocina.cz/  

Jaroslav Hnát http://www.hnat.cz/  

Josef Matějka - M + H Slatiňany http://www.mplush.cz/  

Martin Transport s.r.o. http://www.martintransport.cz/  

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. - 

Pavel Prchal - 

Petr Klupka - O. S. K. Chrast - 

Radek Bartoš - autobusová doprava - 

Václav Seifert - 

Veolia Transport Morava a.s. http://morava.veolia-transport.cz/  

Veolia Transport Východní Čechy a.s. http://vychodnicechy.veolia-transport.cz/  

ZDAR, a.s. http://www.zdar.cz/  

Zlatovánek spol. s.r.o. - 

Z pohledu řešitele této diplomové práce lze říci, že autobusová doprava v oblasti 

řešeného úseku je nezávislá na železniční dopravě. Dopravci jsou dle svých 

internetových stránek schopní hbitě reagovat na nečekané změny v dopravě. Lze tedy 

očekávat podporu autobusové dopravy v případech, kdy dojde k redukci počtu spojů, 

nebo se omezí zastavování některých vlakových souprav v méně využívaných 

zastávkách či stanicích.  

Lze očekávat, že Pardubický a Královéhradecký kraj je schopný po společné debatě 

zabezpečit tato inkriminovaná místa autobusovou dopravou soukromých dopravců.  

Systém integrovaného dopravního systému se snaží vytvořit Pardubický a 

Královéhradecký kraj, ovšem implementace se dle aktuálních informací z úst dopravců 

příliš nedaří. Viz kapitola 1.1.2. 

http://www.autobusy.autodoprava.com/
http://www.aptour.cz/
http://www.audis.cz/
http://www.car-tour.cz/
http://www.cd.cz/pardubickykraj
http://www.icomtransport.cz/icomtransport/
http://www.dopaz.cz/
http://www.dpmp.cz/
http://www.busvysocina.cz/
http://www.hnat.cz/
http://www.mplush.cz/
http://www.martintransport.cz/
http://morava.veolia-transport.cz/
http://vychodnicechy.veolia-transport.cz/
http://www.zdar.cz/
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1.1.2 Integrovaný tarif Královéhradeckého a Pardubického kraje 
- IREDO 

Společnost OREDO s.r.o. byla založená krajem Pardubickým a Královéhradeckým. Je 

jimi 100% vlastněna1. Vznik této společnosti způsobila myšlenka zavést společného 

koordinátora, který by řídil dopravu v těchto dvou krajích souměrně tak, aby existovala 

ideální návaznost a cílový zákazník měl co nejméně starostí s jízdenkami a přestupy na 

jednotlivé druhy dopravy - autobusové i železniční spojení. 

Společnost OREDO s.r.o. vytvořila tarifní program, který se nazývá IREDO. IREDO 

stanovuje jednotný tarif, podmínky a širší okolnosti vedoucí k provozování hromadné 

dopravy. Díky tomuto tarifu chtějí kraje usnadnit dopravu cestujícím. Bohužel dle 

zkušeností tomu tak zatím není a lidé s dopravou mají spíše komplikace. Viz průzkum 

respondentů čekající na vlak/bus v Letohradě (Tab. 2). 

Tabulka 2 - Průzkum týkající se tarifních podmínek IREDO 
 

Otázka na respondenta ANO NE Jiná odpověď 

Znáte podmínky dopravy v kraji 
Pardubickém a Královéhradeckém? 

100 96 4 

Znáte tarifní kartu IREDO? 128 72 - 

Vlastníte kartu IREDO? 112 88 - 

Vyhovoval Vám systém získání karty? 96 104 - 

Postřehl/a jste reklamní kampaň? 108 84 8 

Tabulka č. 2 ukazuje výsledky průzkumu, který probíhal dne 4. 11. 2014 v Letohradě 

v místě přestupní vazby vlak/bus.  

Průzkum byl proveden náhodně na základě dotazů na procházející osoby v této lokalitě 

v době od 14 hodin. Věková struktura respondentů byla odhadnuta na průměrný  

věk 25 - 45 let.  

                                                
1 Zdroj: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/25981854/oredo-sro/ 
 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/25981854/oredo-sro/
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Graf 1 - Průzkum o aplikaci tarifu IREDO 

Z průzkumu vyplývá zájem cestujících o tarif a tarifní podmínky včetně jeho 

implementace. V průzkumu bylo dotazováno 200 respondentů. 

Z výsledku plyne, že implementace tarifu stále není dostatečná. Nutné je se zaměřit na: 

 dále rozšiřovat povědomí o výhodách IDS, 

 podporovat a rozšiřovat výdejní místa a množství karet, upravit celý 

systém vydání karty - například zrychlení celého procesu nebo zvýšit 

počet výdejních míst, 

 podpořit kampaň o povědomí o tarifu IREDO. 
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Tabulka 3 - Dotazník týkající se povědomí o získání identifikační karty IREDO 
 

Reklamní kampaň Počet respondentů 

O kartě mi řekla průvodčí ve vlaku 32 

O kartě jsem se dozvěděl od prodejce při 
kupování jízdenky ve stanici/řidiče busu 

48 

O kartě jsem se dozvěděl prostřednictvím 
internetu 

12 

O kartě mi řekl jiná osoba 8 

Ostatní 8 

Tabulka č. 3 ukazuje statistiku kampaně systému získání tarifní karty IREDO. Průzkum 

byl proveden u 108 náhodně jdoucích osob na autobusové nádraží v Žamberku dne  

3. 11. 2014 od 11 hodin.  

Věková struktura respondentů byla odhadnuta na průměrný věk 35 - 55 let. Dle výsledků 

lze říci, že: 

Propagaci karty šíří především personál prodávající jízdní doklady. Právě z tohoto 

důvodu je nutné nadále více motivovat zaměstnance, aby lépe a více šířili povědomí  

o výhodě karty.  

Po komunikaci s respondenty je nutné naučit personál více vyzdvihovat výhody pro 

držitele karty IREDO, kteří o těchto výhodách nemají dostatečné povědomí. 

Především to znamená: 

 úsporu nákladů na cestování, 

 elektronickou peněženku, 

 možnost dobíjet ve všech významnějších dopravnách a místech 

určených k přestupu na další druhy dopravy, 

 chystané slevy na další produkty nejen u dopravců (slevy do obchodních 

sítí, slevy na kulturu) atd. 
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1.1.3 Významná města v okolí upravované tratě a základní 
informace  

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [II, III] 

Tabulka 4 - Základní informace k významným lokalitám poblíž upravované tratě 
 

Město Počet obyvatel Rozloha (km2) Nadmořská výška (m) 

Letohrad 6 322 23,55 372 

Ústí nad Orlicí 14 472 36,36 340 

Žamberk 6 057 16,91 418 

Choceň 8 836 21,70 290 

Vamberk 4 680 21,03 320 

Rychnov nad Kněžnou 11 247 34,95 320 

Týniště nad Orlicí 6 266 52,44 253 

Hradec Králové 92 904 105,61 235 

V tabulce č. 4 byl sestaven seznam nejvýznamnějších lokalit (velkých měst), které jsou 

v blízkosti upravované tratě. Počty obyvatel mohou být vodítkem o představě potřebnosti 

kvalitní železniční infrastruktury a jejího napojení na autobusovou a individuální dopravu. 

 
 

Obrázek 1 - Poloha významných lokalit mající vliv na upravovanou trať 

Obrázek č. 1 graficky vyznačuje místa polohy dotčených měst z tabulky č. 4. Trať 

číslo 021 se dle obrázku č. 1 několika těchto významných lokalit přímo týká, např. 

Letohrad, Žamberk nebo Týniště nad Orlicí. 
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1.1.4 ZÚR Pardubického kraje a dopady mající vliv na trať 021  

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [IV] 

Definice ZÚR 

Zásady územního rozvoje - ZÚR, v nadmístních souvislostech území kraje co nejvíce 

zpřesňují a konkrétně rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou 

územního rozvoje ČR, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 

plánovací činnost obcí a měst. ZÚR rovněž stanovuje ve vymezených oblastech, 

plochách a koridorech požadavky na jejich využití, kritéria a podmínky pro rozhodování 

o možnostech změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich 

budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika ve vymezeném 

území. 

Na Úpravu tratě č. 021 lze nahlížet prostřednictvím Zásad územního rozvoje (dále jen 

ZÚR) Pardubického kraje. V ZÚR se trať dělí do tří základních rozvojových os: OSK 2, 

OSK 3 a OSK 5.  

Rozvojová osa OSK 2: Choceň - České Libchavy/Sopotnice - Ústí nad Orlicí  

 Sopotnice  

Rozvojová osa OSK 3: Ústí nad Orlicí - Letohrad - Žamberk  

 Letohrad 

 Lukavice 

 Žamberk  

Rozvojová osa OSK 5: Holice - Borohrádek (Kostelec nad Orlicí) 

 Častolovice 

 Kostelec nad Orlicí 
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Současný stav železniční dopravy 

Řešeným územím je vedeno několik železničních tratí, níže je uvedena trať, která má 

přímý vliv na trať 021. 

 trať č. 024  Ústí nad Orlicí - Letohrad - Mlýnický Dvůr 

 

ZÚR stanovují úkoly pro územní plánování, konkrétně ověřit možnosti územního rozvoje 

měst Žamberk a Letohrad. Dále je nutné ověřit rozsah zastavitelných ploch 

v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní  

a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny. 

Posouzení dotčené lokality v systému osídlení ČR  

Pardubický kraj je počtem obyvatel (505 tis.) po kraji Karlovarském a Libereckém třetím 

nejmenším krajem na území České republiky. Rovněž i rozlohou (4519 km2) patří mezi 

menší kraje (menší jsou jen kraje Liberecký, Karlovarský a Zlínský). Hustota zalidnění 

(112 obyv./km2) jej však řadí mezi průměrně osídlené kraje, jeho hustota je však nižší 

než průměr osídlení v ČR (130 obyv./km2).  

Pardubický kraj leží přibližně ve středu České republiky. Z této zkušenosti vyplývá, že 

jsou přes tento kraj vedeny významné dopravní vazby, a to zejména ve směru  

západ - východ (Praha - Olomouc - Ostrava a dále směr Polsko, Slovensko). V tomto 

koridoru vede hlavní železniční trať ČR Praha - Česká Třebová - Přerov - Ostrava, ze 

které odbočuje trať Česká Třebová - Brno. Koridor umožňuje spojení ve směrech na 

Vídeň a Bratislavu.  

Západovýchodní silniční spojení je realizováno trasou I/35, která by měla být nahrazena 

rychlostní silnicí R35, navazující západním směrem na dálnici D11 Praha - Hradec 

Králové - Trutnov (Polsko).  

Východním směrem trasa R35 umožňuje propojení na Olomouc a Ostravu, dále na jižní 

Polsko a severozápadní Slovensko.  
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Další významnou dopravní severojižní osou je silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice - 

Chrudim - Slatiňany, umožňující jižním směrem spojení na krajská města Jihlava  

a České Budějovice. Tato silnice, společně se souběžně vedenou železniční tratí je 

páteří Hradecko - pardubické aglomerace. 

Pardubický kraj vznikl ze čtyř dřívějších okresů (Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad 

Orlicí), jeho území je ze značné části totožné s historickým Chrudimským krajem. 

Specifickým jevem osídlení ČR je Hradecko - pardubická aglomerace, která s cca 350 

tis. obyvateli je po Praze, Ostravě, Brně a Ústí nad Labem pátou největší aglomerací 

v České republice. 

Předpokládaný rozvoj železniční dopravy v Pardubickém kraji 

Záměrem střednědobého časového horizontu je dokončení modernizace hlavních 

železničních koridorů, modernizace ostatních tratí celostátního významu a uvedení 

regionálních tratí do normového stavu. Tratě budou udržovány v současných trasách 

bez zásadních prostorových změn. Sledováno bude zvyšování výkonnosti vybraných 

úseků pro taktovou osobní dopravu v rámci integrovaných dopravních systémů (IDS). 

Základním cílem zásad územního rozvoje je zvýšení cestovní rychlosti, rozšíření 

nabídky spojů a zvýšení spolehlivosti v dopravě. Prioritou musí být dosažení kvalitního 

železničního spojení rozhodujících sídel, míst přepravních potřeb, turistických oblastí  

a také sousedních krajských měst. 

Nejvýznamnější modernizací bude zdvoukolejnění některých mezistaničních úseků na 

tratích s potřebou zavedení tzv. taktové osobní dopravy v rámci integrovaného 

dopravního systému, elektrifikace vybraných tratí a moderní zabezpečovací systémy.  

Návrh železniční sítě z pohledu ZÚR  

Významnějším záměrem je modernizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Hradec  

Králové hl. n. - Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na 160 km/hod, včetně 

odstranění míst s omezenou propustností v Pardubicích. To představuje návrh výstavby 

tzv. Medlešické spojky a návrh napojení uvažovaného přístavu a multimodálního centra 

v Pardubicích. 
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Dalším významným záměrem je návrh nového vedení trasy železniční tratě č. 010 

Pardubice - Česká Třebová v úseku Choceň - Ústí nad Orlicí jako součást modernizace 

I. tranzitního koridoru. 

Z dalších plánovaných úprav z hlediska územních rezerv je napojení hraničního 

přechodu Dolní Lipka - Miedzylesie ze směru od ŽST Dolní Lipka. 

1.1.5 ZÚR Královéhradeckého kraje a dopady mající vliv na trať 021 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [V] 

Na úpravu tratě č. 021 lze nahlížet také prostřednictvím ZÚR Královéhradeckého kraje. 

V ZÚR se trať vyskytuje v rozvojové ose NOS6. Zásady územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje budou mít celkově na ochranu a využití ložisek nerostných 

surovin pozitivní vliv. Nejvýraznější vliv přinese výstavba dálnice D11 a navazující 

rychlostní silnice R11 do severní části regionu a rychlostní komunikace R35.  

Rozvojová osa NOS6: Kostelec nad Orlicí - Vamberk - Pardubický kraj 

 Častolovice 

 Čestice 

 Doudleby nad Orlicí 

 Kostelec nad Orlicí 

 Potštejn 

Úkolem územního plánování je vymezovat všechny plochy a koridory pro kvalitní 

dopravní infrastrukturu, optimální dopravní dostupnost měst Kostelec nad Orlicí  

a Vamberk především (pokud se jedná o výše dotčená města na/poblíž tratě 021).  

ZÚR Královéhradeckého kraje se snaží nadále vymezovat zastavitelné plochy pro 

podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů, především ve vazbě 

na zastavěné území obcí. 
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Současný stav železniční dopravy 

Řešeným územím je vedena řada železničních tratí, níže je přehled členění tratí, které 

jsou tratí 021 (jedná se o celostátní trať) dotčené: 

a) celostátní tratě 

 trať č. 020  Velký Osek - Hradec Králové - Choceň 

 trať č. 026  Týniště nad Orlicí - Meziměstí 

 

b) regionální tratě 

 trať č. 022  Častolovice - Solnice 

 trať č. 023  Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách 

Regionální tratě lze většinou charakterizovat nevhodným stavem pozemních staveb, 

sníženou únosností železničního spodku či zanedbaným železničním svrškem  

a zastaralým zabezpečovacím zařízením. Důsledkem toho je na mnoha úsecích snížena 

traťová rychlost. 

Předpokládaný rozvoj železniční dopravy 

Předpokládaný rozvoj železniční dopravy jako celek je nutno rozdělit do jednotlivých 

kategorií dle jejich předpokládaného významu v síti. Pro zařazení těchto tratí do 

jednotlivých kategorií a stanovení jejich (především rychlostních) parametrů je nutno 

vycházet z evropských dohod AGC a AGTC o železničních magistrálách.  

Jedná se především o tratě v základních směrech sever - jih, což jsou na dotčeném 

území Děčín (Německo) - Praha - Horní Dvořiště / České Velenice (Rakousko), 

Petrovice (Polsko) - Břeclav (Rakousko / Slovensko) a východ - západ Cheb / Domažlice 

(Německo) - Praha - Petrovice (Polsko) / Mosty u Jablunkova (Slovensko), Děčín 

(Německo) - Nymburk - Kolín - Brno - Břeclav (Rakousko / Slovensko).  

Územím kraje neprochází žádný z tzv. železničních koridorů ve smyslu evropských 

přepravně - obchodních dohod. 
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Nepředpokládá se ani výhledové vedení vysokorychlostních tratí. Prioritním záměrem je 

především optimalizace hlavních železničních koridorů, optimalizace ostatních tratí 

celostátního významu a uvedení regionálních tratí do normového stavu. 

U železničních tratí s regionálním významem se prozatím nepředpokládá vložení většího 

množství investic na zlepšení stávajících parametrů. Tyto tratě budou bez zásadních 

prostorových změn. Samostatnou investicí bude zvyšování propustnosti výkonnosti 

vybraných úseků pro taktovou osobní dopravu v rámci integrovaných dopravních 

systémů (IDS). 

Základním předpokladem úprav na trati je zvýšení cestovní rychlosti, rozšíření nabídky 

spojů a zvýšení spolehlivosti. Prioritou musí být dosažení kvalitního železničního spojení 

rozhodujících sídel, míst přepravních potřeb, turistických oblastí a také sousedních 

krajských měst. Uvedená řešení se územními změnami neprojeví.  

Nejvýznamnější modernizační aktivitou bude zdvoukolejnění některých mezistaničních 

úseků na tratích s potřebou zavedení tzv. taktové osobní dopravy v rámci IDS, se 

stavbami buď na pozemku dráhy, nebo v jejím ochranném pásmu, elektrizace vybraných 

tratí a moderní zabezpečovací systémy traťové i staniční, včetně zabezpečení přejezdů. 

Koridory železničních tratí 

Nejvýznamnějším záměrem je optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Hradec 

Králové hl. n. - Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na 160 km/hod, včetně 

odstranění míst s omezenou propustností v uzlech Hradec Králové a Pardubice. 

S tím souvisí i pokračování optimalizace zdvoukolejnění v úseku Hradec Králové - 

Jaroměř. Pro řešení druhé traťové koleje je třeba chránit koridor o šíři 50 m na obě strany 

od současné traťové koleje.  

Dalším významným navrhovaným záměrem je optimalizace (a elektrizace) trati č. 032 

Jaroměř - Náchod s výstavbou tzv. Vysokovské spojky, kterou dojde k odstranění 

úvraťového propojení tratí č. 032 Jaroměř - Trutnov a č. 026 Týniště nad Orlicí - 

Meziměstí. Touto úpravou dojde k velmi výraznému snížení jízdních dob, což ve svém 

důsledku bude mít vliv na vyšší zastoupení železniční dopravy v hromadné dopravě. 
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Optimalizace a částečné zdvoukolejnění se týká i tratě č. 020 v úseku Chlumec nad 

Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí, se zvýšením traťové rychlosti na  

160 km/hod., včetně úpravy kolejiště přestupní stanice Týniště nad Orlicí, a dále 

optimalizace a elektrizace tratě č. 021 v úseku Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí - 

Letohrad. Pro tyto záměry byly zpracovány investiční záměr (SUDOP Praha 2009)  

a Technicko - ekonomická studie (SUDOP Praha 2007). Optimalizace je navrhována  

i u trati č. 022 Častolovice - Solnice.  
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2 Cíle DP 

 Zjednodušená situace vybraných stanic - Potštejn, Žamberk. 

 Schémata stanic, které projdou rekonstrukcí (návrh a výběr optimální varianty). 

 Návrh převýšení pro maximální využití rychlostí. 

 Zvýšení traťové rychlosti na maximální možnou bez větších zásahů do 

železničního svršku nebo železničního spodku. 

Základem výpočtu pravidelných jízdních dob bude nově navržený rychlostní profil trati 

odpovídající směrovým poměrům s využitím následujících parametrů: 

 D = 150 mm  I = 130 mm 

 D = 150 mm  I = 100 mm 

 D = 100 mm  I = 100 mm 

Tento postup je zvolen z důvodu častého výskytu inflexních bodů a složených oblouků.  
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3 Popis historického stavu 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [VII] 

V tabulce č. 5 je popsána historická vytíženost traťového úseku v letech. Jedná se o 

průřezové období od roku 1900 až do roku 2012. V datech je možné vyčíst vliv okupace 

ČSR (rok 1944/1945). 

Tabulka 5 - Historická vytíženost tratě 021 
 

Dopravní zatížení tratě - pracovní dny 

Rok Provozovaná trať 
Počet vlaků (v úseku Týniště 

nad Orlicí - Letohrad) 

1900 54 Praha - Mittelwalde 4 Os 

1921 léto 
144 Praha Denisovo nádr. - Hradec 
Králové - Hanušovice 

5 Os 

1928/29 zima 145 Praha - Hradec Králové - Hanušovice 2 R + 7 Os 

1937/38 zima 
126 Praha - Poděbrady lázně - Hradec 
Králové - Hanušovice 

2 R + 11 Os 

1944/45 
502 (Praha) - Velký Osek - Hradec 
Králové - Lichtenau 

1 R + 8 Os 

1945/46 
2 (Praha) - Velký Osek - Hradec Králové - 
Hanušovice 

1 R + 8 Os 

1959/60 
2 (Praha) - Velký Osek - Hradec Králové - 
Hanušovice/Miedzylesie 

2 R + 11 Os 

1988/89 
020 (Praha) - Velký Osek - Hradec 
Králové - Hanušovice/Miedzylesie 

2 R + 12 Os 

2002/03 021 Týniště nad Orlicí - Hanušovice 

2 R + 16 Os Týniště nad Orlicí - 
Doudleby nad Orlicí, 
2 R + 11 Os Doudleby nad 
Orlicí - Letohrad 

2012/13 021 Týniště nad Orlicí - Letohrad 

1 R + 22 Os Týniště nad Orlicí - 
Doudleby nad Orlicí, 
1 R + 9 Os Doudleby nad Orlicí 
- Letohrad 

(Vysvětlivky: R - rychlík nebo expres, Os - osobní nebo spěšný vlak) 

3.1 Stručná historie traťového úseku 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [II] 

Vznik tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad (trať 021) se datuje od 25. 6. 1870. V tento den 

udělil František Josef I. koncesionářům právo vystavět a užívat železniční lokomotivní 

trať. Trať byla strategicky určená pro spojení města Chlumce nad Cidlinou s dalšími 

významnými lokalitami.  
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Hlavním cílem této trati bylo spojení tehdejšího Rakouska a Pruska. Trať z prvopočátku 

sloužila především k nákladní dopravě, osobní doprava zde byla zavedena pozvolna  

o několik let později. 

Dráha byla vybudována roku 1874, provozovatelem byla společnost Rakouská 

severozápadní dráha. Tato společnost trať provozovala od ledna 1874 až do doby, kdy 

došlo k zestátnění, tj. 1. 1. 1908. Dle historických dokumentů byly v této době v provozu 

tyto stanice: 

Týniště2, Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby2, Potštýn2, Litice2, Bohousová, 

Žamberk, Kyšperk2. 

3.2 Popis tratě 

Tato trať se nachází v severních Čechách, spojuje kraj Královéhradecký a Pardubický. 

Většina trati lemuje řeku Divok Orlice. Více lze vidět v obrázku č. 2. 

 
 

Obrázek 2 - Zakreslený průběh tratě v mapě 

                                                

2 Názvy stanic odpovídají dobovým názvům 
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3.3 Zhodnocení dopravní situace v dotčených lokalitách 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [I, II, III] 

Týniště nad Orlicí  

Město se nachází v Královéhradeckém kraji, okres Rychnov nad Kněžnou. Rozloha 

města je 52,44 km2 s 6 266 obyvateli. Město má velký vliv na železniční síť. Nachází se 

zde spojení vedoucí do Hanušovic ale i do Chocně ležící nedaleko. 

 V Týništi nad Orlicí dnes lze najít několik výrobních a průmyslových závodů. Většina 

průmyslu tu nemá dlouhého trvání. Mnoho podniků čekal zánik krátce po 1989. 

Doprava v Týništi nad Orlicí: 

Město má vlastní autobusovou dopravu - byla zavedena 1. 10. 2004 a provoz zaštiťuje 

společnost AUDIS BUS s.r.o. Od roku 2005 je tento dopravce součástí systému IREDO. 

Město Týniště nad Orlicí leží na autobusové lince Praha - Ostrava, případně Praha - 

Jeseník. Místní autobusové linky jsou především využívány obyvateli dojíždějící do 

Týniště nad Orlicí, nebo z Týniště nad Orlicí do přilehlých měst a obcí. Městem prochází 

silnice I/11 - hlavní tah na Hradec Králové - Šumperk. 

Čestice  

Obec Čestice leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Obec se 

rozkládá na 4,95 km2 a žije zde trvale 548 obyvatel. 

Doprava v Česticích: 

Železniční doprava se zde příliš nevyužívá, přednost dávají obyvatelé dobrému 

autobusovému spojení, o které zde není nouze - díky své strategické poloze na hlavní 

komunikaci vedoucí z Vamberka dále na Hradec Králové. Komunikace touto obcí přímo 

prochází a zdejší obyvatelé zde mají možnost kvalitní přestupní vazby do více směrů. 
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Častolovice  

Častolovice, mající statut městys, leží stejně jako Týniště nad Orlicí v Královéhradeckém 

kraji - okres Rychnov nad Kněžnou. Častolovice se rozkládají na 5,61 km2 s 1 650 

obyvateli. Není zde žádný velký průmyslový podnik.  

Nachází se zde spíše drobní podnikatelé. Mezi významné zaměstnavatele patří např. 

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, nebo IMPEX s.r.o. 

Doprava v Častolovicích: 

V Častolovicích odbočuje trať do Solnice - trať 022, jedná se tedy o přípojnou stanici. 

Městys má velké problémy s kamionovou dopravou. Je zde frekventovaná komunikace 

vedoucí do Kvasin - zde sídlí část automobilky ŠKODA AUTO, a.s. Autobusová doprava 

je zde zastoupena v běžném měřítku. Městysem prochází silnice I/11 - hlavní tah na 

Hradec Králové a Šumperk. 

Kostelec nad Orlicí  

Město Kostelec nad Orlicí se rozkládá na 26,18 km2, žije zde 6 248 obyvatel.  

Kostelec nad Orlicí leží v okrese Rychnov nad Kněžnou - Královéhradecký kraj. Město 

není průmyslově orientováno, přesto tu lze najít výrobu poštovních schránek a 

nástrojárnu (strojírna Vašátko s.r.o.). 

Doprava v Kostelci nad Orlicí: 

Železniční trať procházející městem. Z pohledu osobní přepravy má mnohem větší 

význam železniční zastávka Kostelec n. O. město, která je mnohem blíže centru než 

vlastní železniční stanice, jejíž smysl tak zůstává (přestože v ní zastavují vlaky kategorie 

Os) především pro řízení sledu jízdy vlaků a umožnění křižování.  Nezastavují tu však 

všechny osobní vlaky. Městem prochází silnice I/11 - hlavní tah na Hradec Králové a 

Šumperk. Ve městě funguje autobusový přepravce - autobusy se využívají především 

jako dojížďka z okolních obcí do Kostelce nad Orlicí. Je zde také zastávka dálkové linky 

Praha - Jeseník, Praha - Ostrava. 
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Doudleby nad Orlicí  

Městys Doudleby nad Orlicí se rozkládá na 8,88 km2. Žije zde 1 929 obyvatel. Najdeme 

jej v Královéhradeckém kraji - okres Rychnov nad Kněžnou.  

Městys Doudleby nad Orlicí nenabízí mnoho pracovních míst, většina obyvatel musí za 

prací dojíždět - k tomuto využívají především individuální osobní dopravu, dále 

autobusovou dopravu ale také i železniční dopravu. Hlavním zaměstnavatelem 

v Doudlebách nad Orlicí je firma Charvát a.s., JAST s.r.o. a PALTRAM s.r.o. 

Doprava v Doudlebách nad Orlicí: 

Místní BUS linky zde nemají velké zastoupení. Železniční trať zde odbočuje na 

regionální trať do Rokytnice v Orlických horách. Jedná se o přípojnou stanici. 

Doudlebami prochází silnice I/11 - hlavní tah na Hradec Králové a Šumperk. Zaniklá 

vlečka do podniku Perla byla zrušená a snesená v letech 2005 - 2006. Tato vlečka se 

lišila od ostatních svým netypickým trasováním - uličním prostorem. Problémem této 

vlečky bylo špatné trasování - malé poloměry oblouků. Díky tomuto handicapu zde 

nemohla být provozována běžná železniční doprava. 

Záměl  

Obec se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Rozkládá se 

na 5,51 km2 s 597 obyvateli.  

Doprava v Zámělu: 

Obec je orientovaná především na autobusovou dopravu, železniční trať se zde příliš 

nevyužívá. Většina obyvatel se dopravuje osobní individuální dopravou. Ti, kteří nemají 

možnost využívat individuální dopravu, pak používají spíše autobusovou hromadnou 

dopravu. Obcí prostupuje komunikace I/14.  

Potštejn  

Obec se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou - kraj Královéhradecký. Obec má 924 

obyvatel, rozkládá se na 9,05 km2. Historický název města, tj. Potštýn se používal do 

roku 1924. Obec se rozkládá na březích Divoké Orlice.  
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V této lokalitě je velký problém s nedostatkem pracovních míst, nejvíce pracovních míst 

v Potštejně je zaměřeno na cestovní ruch. Potštejn je díky své historii velice zajímavé 

kulturní místo.  

Doprava v Potštejně: 

Obcí prochází silnice č. I/14. Autobusová doprava je obsluhována především dopravci 

z Ústí nad Orlicí. Touto obcí neprojíždí žádná linka vedoucí na Prahu nebo Ostravu. 

Nejvíce osob směřuje z Potštejna do Ústí nad Orlicí a zde i případně přestupuje na další 

regionální linky.  

Sopotnice 

Sopotnice leží cca 10 km od Ústí nad Orlicí. Jedná se o malou obec s 938 obyvateli. 

Katastrální výměra obce činí 13,57 km2. Sopotnice má charakter rekreační oblasti. Je 

obsluhována hlavně autobusovými spoji. 

Doprava v Sopotnici: 

Zde se nejvíce využívá autobusová doprava, která zajišťuje vhodnou alternativu dopravy 

železniční. Případně obyvatelé využívají IAD. 

Litice nad Orlicí  

Jedná se o malou obec v Žamberecké pahorkatině, leží v okrese Ústí nad Orlicí - 

Pardubický kraj. Lokalita je určena hlavně k rekreaci. 

Doprava v Liticích nad Orlicí: 

Zde se nejvíce využívá autobusová ale i železniční doprava. Případně obyvatelé 

využívají IAD. 

Bohousová  

Bohousová je součástí obce Záchlumí, leží v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. 

Žije zde trvale 168 obyvatel. Obyvatelé se orientují více na autobusovou dopravu.  
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Doprava v Bohousové: 

Zde se nejvíce využívá autobusová doprava, která zajišťuje vhodnou alternativu dopravy 

železniční. Případně obyvatelé využívají IAD. 

Žamberk  

Město Žamberk leží v okrese Ústí nad Orlicí, tedy v Pardubickém kraji. Ve městě žije 

6 057 obyvatel na celkové rozloze města 16,91 km2. Žamberk je velice rozsáhlé město, 

nejvíce pracovních příležitostí zde zaujímá průmysl - dřevotvar, nástrojárna. Další 

pracovní místa nabízí sportovní areál, aquapark a spousta dalších sezónních aktivit. Ve 

městě je dobré kulturní vyžití. 

Doprava v Žamberku: 

Problémem železniční dopravy je vzdálenost centra od nádraží - cca 2,5 km. Proto je 

vlakové spojení těžko dosažitelné z centra města ale i dalších konců Žamberka. Přes 

Žamberk projíždí autobusová linka Praha - Ostrava (Jeseník). Žamberská autobusová 

doprava obsluhuje především okolní obce.  

Žamberk má i svou vlastní městskou hromadnou dopravu. Provoz je zajišťován ve 

všední dny. Viz schéma Obrázek 3. 

 
Obrázek 3 - schéma MHD v Žamberku3 

                                                
3 Zdroj: http://www.audis.cz/zamberk 
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MHD Žamberk však nespadá pod tarif IREDO, nejsou akceptovány čipové karty IREDO, 

časové ani přestupní jízdenky IREDO. Bohužel tato linka na vlakové nádraží nezajíždí. 

Lukavice v Čechách  

Obec Lukavice leží mezi Žamberkem a Letohradem, jde o malou obec s rozlohou 11 km2. 

Žije zde 1 101 obyvatel. Obec leží v Pardubickém kraji, okres Ústí nad Orlicí. Severní 

část obce plynule navazuje na zástavbu v Žamberku, se kterým tak vytváří společnou 

aglomeraci. Obcí Lukavice v Čechách prochází hlavní spojnice mezi městy Letohrad  

a Žamberk. 

Doprava v Lukavici v Čechách: 

Drtivá většina obyvatel vyjíždí za prací do blízkého Letohradu nebo Žamberka. 

Železniční doprava je v této obci využívaná minimálně. Všichni se orientují více na 

autobusovou dopravu.  

Letohrad   

Trať 021 z Letohradu začíná (případně končí). Jedná se o město, které leží v podhůří 

Orlických hor, do roku 1950 se město nazývalo Kyšperk (jedno z mnoha dobových 

pojmenování.  

 

Historie města a bližší detaily k ŽST byly detailně rozpracovány v bakalářské práci - 

Rekonstrukce železniční stanice Letohrad – zpracováno taktéž autorem této diplomové 

práce.  

Letohrad má 6 322 obyvatel, rozkládá se na ploše 23,55 km2. Ve městě se nachází 

několik velkých zaměstnavatelů (Siemens s.r.o., BAPA s.r.o.). 

Doprava v Letohradě: 

Letohrad je známý regionální železniční uzel. Prochází zde železniční trať z Ústí nad 

Orlicí do Lichkova. Dále pak trať odbočuje do Polska, případně na Králíky. Autobusová 

doprava tu nehraje velký význam.  
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Město nemá vlastní městskou hromadnou dopravu, autobusy se zde využívají 

především k dojížďce do vedlejších měst a obcí (Žamberk, Klášterec nad Orlicí). 

3.4 Popis stanic 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [VI] 

Železniční stanice Týniště nad Orlicí  

Trať začíná v Týniště nad Orlicí, stanice Týniště nad Orlicí je stykovou stanicí s tratí 

Choceň - Meziměstí. Stanice je od 60. let 20. st. kompletně zatrolejovaná. Do jejího 

obvodu patří 2 vlečky. 

První z nich vede do vojenského prostoru, veřejnosti je přístupná pouze její 1 800 m 

dlouhá část, zbytek se nachází ve střeženém prostoru. Tato vlečka byla vybudována 

v roce 1955. Druhou vlečkou je vlečka podniku Moning.  

V úseku mezi stanicemi Týniště nad Orlicí a Častolovice se nachází předávací kolejiště 

vlečky Rašovice, dnes nepoužívané.  

V tabulce č. 6 je přehled dopravních kolejí ve stanici Týništi nad Orlicí.  

Tabulka 6 - Přehled dopravních kolejí ve stanici Týniště nad Orlicí 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 50,057 49,338 719 
Hlavní staniční kolej, NTV -směr 
Častolovice a Třebechovice pod Orebem 

2 50,049 49,414 635 
Vjezd - odjezd - průjezd, NTV směr 
Borohrádek a Bolehošť 

3 50,135 49,240 895 Hlavní staniční kolej, NTV 

4 50,029 49,414 615 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

5 50,108 49,240 868 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

6 50,000 49,365 635 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

8 49,976 49,367 609 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

10 49,950 49,387 563 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

12 49,924 49,449 475 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

14 49,901 49,442 459 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

16 49,873 49,487 386 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

18 49,834 49,487 347 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

20 49,801 49,487 314 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 
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V tabulce č. 7 je přehled nástupišť ve stanici Týniště nad Orlicí.  

Tabulka 7 - Přehled nástupišť ve stanici Týniště nad Orlicí 
 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 50,069 49,564 505 
č. III, úrovňové, jednostranné vnitřní -
všechny nástupiště (mimo nást. u k. č. 5) 
jsou konstrukce sypané 

2 49,979 49,524 455 č. IV, úrovňové, jednostranné vnitřní 

3 49,979 49,524 455 
č. II, úrovňové, jednostranné vnitřní - 
přístup na nástupiště č. II. až V. je po 
přechodech od VB 

4 49,926 49,558 368 č. V, úrovňové, jednostranné vnitřní 

5 49,926 49,599 327 
č. I, úrovňové, vnější, konstrukce Tischer, 
přístup od VB - od km 49,779 do km 
49,734 konstrukce jiná 

Schéma stanice Týniště nad Orlicí je součástí přílohy - výkres číslo 17. Tato stanice 

nebude podléhat žádné úpravě v rámci této DP.  

Týniště nad Orlicí se aktuálně přestavuje. Rekonstrukce začala 2. 6. 2014 a bude 

pokračovat až do konce září 2015.  

Součástí této stavby je vybudování podchodu pro cestující, včetně výtahů pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Nová nástupiště budou v rámci této 

rekonstrukce zastřešena (dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště).  

Bude vybudován nový infosystém pro cestující a rekonstrukce sdělovacího zařízení. 

Objednatelem stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část 

rekonstrukce nástupišť ŽST Týniště n. O.“ je Správa železniční dopravní cesty, s.o.  

a jejím zhotovitelem je sdružení „Rekonstrukce nástupiště Týniště“, založené firmami 

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., (jako vedoucí účastník) a STARMON, s.r.o..  

Cena díla bez DPH činí 164 797 991,00 Kč a lhůta pro jeho dokončení je 486 dnů od 

data zahájení stavebních prací.4 
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Obrázek 4 - Podoba nových nástupišť v ŽST Týniště nad Orlicí4 

Na obrázku č. 4 je finální podoba uspořádání nástupiště a přechodu. Obrázek č. 5 

vyobrazuje předpokládanou podobu ŽST Týniště nad Orlicí.  

 

Obrázek 5 - Vizualizace nové podoby ŽST Týniště nad Orlicí4 

                                                
4 Zdroj: http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5409-V-Tynisti-nad-Orlici-prestavuji-nadrazi/ 
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Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční 

dopravy na síti mimo TEN T.  

Cílem je především rozšíření ŽST Týniště nad Orlicí, kde zřízením vysunutých spojek na 

hradeckém zhlaví je umožněna realizace záporného intervalu křižování ve směru 

Náchod, což umožní zahustit vedení vlaků v relaci Náchod - Choceň požadované 

objednatelem dopravy Královéhradeckého kraje. Další podstatný přínos je v prodloužení 

staničních kolejí pro nákladní dopravu a možnost dopravně lepšího využití kolejiště.5 

Tabulka č. 8 dokládá popis stávajícího stavu dopravy ve stanici Týniště nad Orlicí. Pro 

srovnání s ostatními ŽST se jedná o vytipované období mezi 15 - 19 hodinou. 

Popis železniční dopravy v uzlu v době mezi 15 - 19 hodinou ve stávajícím stavu 

Tabulka 8 - Popis současné dopravy v uzlu Týniště nad Orlicí 
 

T
ra

ť
 0

2
2

 

Do směru Odjezd Číslo vlaku 

Hronov 15:02 Sp 1872 

Náchod 15:40 15206 

Náchod 16:42 5154 

Náchod 17:40 15208 

Václavice 19:02 Sp 1876 

Ze směru Příjezd Číslo vlaku 

Náchod 14:17 15205 

Hronov 15:19 5151 

Hronov 16:17 5153 

Hronov 17:00 Sp 1875 

Náchod 18:17 5155 

Náchod 19:01 Sp 1877 

T
ra

ť
 0

2
0

 

Do směru Odjezd Číslo vlaku 

Choceň 15:34 5165 

Choceň 16:31 Sp 1867 

Borohrádek 16:34 5637 (nejede v pracovní dny) 

Choceň 17:01 Sp 1875 

Choceň 18:32 5629 

Choceň 19:02 Sp1877(nejede v pracovní dny) 

Hradec Králové 15:09 5640 

Hradec Králové 15:33 5642 (nejede v pracovní dny) 

Hradec Králové 15:36 Sp 1866 

Chlumec nad Cidlinou 16:08 5206 

Hradec Králové 16:32 Sp 1956 

Hradec Králové 17:09 5644 

Hradec Králové 17:33 5628 (nejede v pracovní dny) 

Hradec Králové 17:36 Sp 1868 

Hradec Králové 18:32 Sp 1958 

                                                
5Zdroj: http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava/tyniste-
castolovice_cile.html 
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Ze směru Příjezd Číslo vlaku 

Hradec Králové 15:31 Sp 1957 

Chlumec nad Cidlinou 15:54 5205 

Hradec Králové 16:25 Sp 1867 

Hradec Králové 16:27 5637 

Hradec Králové 16:50 5639(nejede v pracovní dny) 

Hradec Králové 17:28 R 935 

Hradec Králové 18:27 5629 

Choceň 15:00 Sp 1872  

Borohrádek 15:26 5642 (nejede v pracovní dny) 

Choceň 15:26 Sp 1866 

Choceň 16:27 5164 

Choceň 17:28 5628 (nejede v pracovní dny) 

Choceň 17:28 Sp 1868  

Choceň 18:27 5166 

Choceň 19:00 Sp 1876 

 

Železniční zastávka Čestice  

V tomto případě se jedná pouze o zastávku. Schéma není součástí příloh této DP. 

Zastávka zůstane v původním stavu. Pouze dojde k úpravě výšky nástupní hrany na  

550 mm nad TK.  

Železniční stanice Častolovice  

Jedná se o přestupní stanici do Solnice. Poblíž stanice se nachází tovární objekt 

ISOVER ORSIL, který vyrábí umělé tkaniny.  

Firma ISOVER ORSIL zajišťuje nákladní dopravu do svého objektu. Častolovice 

obsluhuje velice vytížený manipulační vlak z Týniště nad Orlicí. V tabulce č. 9 je uveden 

přehled dopravních kolejí, které jsou ve stanici.  

Tabulka 9 - Přehled dopravních kolejí ve stanici Častolovice 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 58,150 57,533 617 
Hlavní staniční kolej, nelze Rychnov n. K. -směr 
Kostelec n. O. - Týniště n. O. 

2 57,828 57,550 278 Hlavní staniční kolej - směr Rychnov n. K. 

2a 58,133 57,886 247 
Vjezd z DK2 - odjezd směr - Rychnov n. K. a 
Kostelec n. O. - průjezd 

2a + 2 58,133 57,550 583 Vjezd - odjezd - průjezd 

3 58,180 57,533 647 Vjezd - odjezd - průjezd, mimo Rychnov n. K. 

4 57,803 57,706 97 Vjezd - odjezd směr Kostelec a Rychnov n. K. 

2a + 4 58,133 57,706 427 Vjezd - odjezd směr Kostelec a Rychnov n. K. 
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V tabulce č. 10 je uveden přehled nástupišť, které se nachází v železniční stanici 
Častolovice. 

 
Tabulka 10 - Přehled nástupišť ve stanici Častolovice 

 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 57,792 57,612 180 Č. III, SUDOP T + desky K145 

2 57,802 57,593 209 Č. II, jednostranné vnitřní, sypané 

3 57,818 57,593 225 Č. IV, jednostranné vnitřní, sypané 

4 57,808 57,755 53 Č. I, vnější, Tischer 

Schéma stanice Častolovice je patrné z přílohy č. 16. Tato stanice nebude podléhat 

změnám navrhovaným v této diplomové práci (nový stav je zakreslen v příloze č. 19). 

Stanice podléhá rekonstruované trati Častolovice - Solnice. Zatím je projekt ve fázi 

přípravné dokumentace stavby. Investorem je Správa železniční dopravní cesty s.o. 

V rámci projektu jde o níže uvedené práce:  

 demolice objektů, 

 rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, 

 rekonstrukce sdělovacího zařízení, 

 rekonstrukce železničního spodku, 

 rekonstrukce železničního svršku, 

 rekonstrukce nástupiště u koleje č. 3, 

 rekonstrukce osvětlení v obvodu ŽST Solnice, 

 zřízení nástupiště u přejezdu v km 14,947 (Solnice zastávka) včetně osvětlení. 

Inženýrská činnost spočívá v projednání projektové dokumentace ve stupni pro územní 

řízení s dotčenými orgány státní správy, veřejnoprávními organizacemi dotčenými 

stavbou, s vlastníky stavebních pozemků, správci sítí, se složkami SŽDC s.o. a ČD a.s. 

Popis železniční dopravy v uzlu v době mezi 15 - 19 hodinou ve stávajícím stavu 

Tabulka č. 11 na str. 35 dokládá popis stávajícího stavu dopravy ve stanici Častolovice. 

Pro srovnání s ostatními ŽST se jedná o vytipované období mezi 15 - 19 hodinou. 
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Tabulka 11 - Popis současné dopravy v uzlu Častolovice 
 

T
ra

ť
 0

2
2

 

Do směru  Odjezd Číslo vlaku 

Rychnov nad kněžnou 15:20 20206 (nejede v pracovní dny) 

Rychnov nad kněžnou 15:44 20250 

Rychnov nad kněžnou 16:44 20252 

Rychnov nad kněžnou 17:45 20254 

Rychnov nad kněžnou 18:44 20256 

Ze směru Příjezd Číslo vlaku 

Rychnov nad kněžnou 15:16 20249 

Rychnov nad kněžnou 16:16 20251 

Rychnov nad kněžnou 16:40 20253 (nejede v pracovní dny) 

Rychnov nad kněžnou 17:16 20255 

Rychnov nad kněžnou 18:16 20257 

Železniční stanice Kostelec nad Orlicí  

Sousední Kostelec nad Orlicí dnes plní funkci výhybny. Stanice je umístěna dále od 

města, a tak po vybudování zastávky začaly rychlíky a spěšné vlaky zastavovat tam.  

V Kostelci nad Orlicí (žst.) zastavují pouze osobní vlaky. V obvodu stanice se nachází 

jedna vlečka, ta je používána jen výjimečně.  

Schéma stanice je přílohou č. 18. Tato stanice z důvodů využitelnosti nebude více 

rozpracována v rámci této diplomové práce - nejedná se o aktuální místo zastavování 

Sp a R. 

Tabulka č. 12 představuje popis dopravních kolejí ve stanici Kostelec nad Orlicí. 

Tabulka 12 - Přehled dopravních kolejí ve stanici Kostelec nad Orlicí 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 61,881 61,190 691 
Hlavní staniční kolej směr Doudleby nad 
Orlicí a Častolovice 

2 61,894 61,183 711 Vjezd - odjezd - průjezd 

3 61,873 61,197 676 Vjezd - odjezd - průjezd 

V tabulce č. 13 na str. 36 je přehled nástupišť. Dle uváděné délky je zřejmé, že zde 

mohou zastavovat pouze osobní vlaky. Pro Sp a R zde není dostatečná délka nástupištní 

hrany. 
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Tabulka 13 - Přehled nástupišť ve stanici Kostelec nad Orlicí 
 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 61,794 61,639 155 
č. II, úrovňové, jednostranné 
vnitřní - konstrukce betonová 
hrana 

2 61,794 61,639 155 
č. I, úrovňové, jednostranné 
vnitřní - konstrukce betonová 
hrana 

Železniční stanice Doudleby nad Orlicí  

Doudleby nad Orlicí je další stanice na trati. Jedná se o přestupní stanici na trať do 

Rokytnice v Orlických horách. Nachází se zde dvoumístná remíza a vlečka podniku 

Agro, která je nárazově pojížděna.  

Tabulka č. 14 představuje popis dopravních kolejí ve stanici Doudleby nad Orlicí. 

Tabulka č. 15 popisuje nástupiště ve stanici Doudleby nad Orlicí. 

Tabulka 14 - Přehled dopravních kolejí ve stanici Doudleby nad Orlicí 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 64,515 64,153 362 
HSK směr Potštejn - Kostelec n. O. - 
mimo Vamberk (n. v. č. 6 - 12) 

= 64,515 63,894 621 
HSK směr Kostelec n. O. - Potštejn - 
mimo Vamberk (n. v. č. 6 - 14) 

2 64,392 64,183 209 HSK směr Vamberk, (n. v. č. 7 - 11) 

3 64,515 64,122 393 
Vjezd - odjezd - průjezd - mimo Vamberk 
(n. v. č. 6 - KVC) 

= 64,515 63,922 593 
Vjezd - odjezd - průjezd - mimo Vamberk 
(n. v. č.6-hrot v č.13) 

4 64,354 64,224 130 Vjezd - odjezd - průjezd 

6 64,327 64,224 103 Vjezd - odjezd - průjezd 
 

Tabulka 15 - Přehled nástupišť ve stanici Doudleby nad Orlicí 
 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 64,373 64,213 160 
Č. III, jednostranné vnitřní - SUDOP T + 
desky K145 -přechody v km 64,375 a 
64,335 

2 64,335 64,275 60 
Č. II, jednostranné vnitřní - SUDOP T + 
desky K145 -přechod v km 64,335 

3 64,398 64,214 184 
Č. IV, jednostranné vnitřní, sypané -
přechody v km 64,375 a 64,335 

4 64,331 64,291 40 
Č. I, jednostranné vnitřní - SUDOP T + 
desky K145 - přechod v km 64,335 
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Popis železniční dopravy v uzlu v době mezi 15 - 19 hodinou ve stávajícím stavu 

Tabulka č. 16 dokládá popis stávajícího stavu dopravy ve stanici Doudleby nad Orlicí. 

Pro srovnání s ostatními ŽST se jedná o vytipované období mezi 15 - 19 hodinou. 

Tabulka 16 - Popis současné dopravy v uzlu Doudleby nad Orlicí 
 

T
ra

ť
 0

2
3

 

Do směru   Odjezd Číslo vlaku 

Rokytnice v Orlických horách 16:00 25232 

Rokytnice v Orlických horách 18:12 25234 

Ze směru Příjezd Číslo vlaku 

Rokytnice v Orlických horách 15:58 25235 

Rokytnice v Orlických horách 17:58 25239 

Schéma železniční stanice je v příloze této diplomové práce - číslo výkresu 1. Byla 

navrhnuta změna této železniční stanice. Celkem ve třech variantách se uvažuje se 

změnami uspořádání nástupišť a kolejiště. Viz výkres v příloze č. 2, č. 3 a č. 4. 

Výběr optimálního řešení na základě navržených variant 

Varianta 1 - výkres č. 2: 

Toto uspořádání respektuje zachování průběžné koleje č. 1. Dojde k odstranění původní 

koleje č. 2. Zároveň tímto dojde k přeznačení kolejí a jednotlivých výhybek. Nově vznikne 

mezi kolejemi č. 1 a č. 2 nové oboustranné poloostrovní nástupiště s úrovňovým 

přechodem. Osová vzdálenost mezi kolejí č. 1 a č. 2 je 9,70 m. Šířka tohoto nástupiště 

č. II bude 6,36 m. Délka nástupní hrany bude dle výpočtu uvedeného v kapitole 5.6  

je 170 m u obou nástupních hran. Toto nástupiště budou obsluhovat především spěšné 

vlaky nebo rychlíky. U koleje č. 4 vznikne nové vnější nástupiště o šířce 3,00 m. Délka 

tohoto nástupiště bude 30 m. Obsluhovat ho bude osobní vlak. 

Výhody tohoto řešení: 

 zachování průběžné koleje, 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 zachování minimálních délek nástupišť, 

 přehledné řešení nástupišť, 

 dodržení bezbariérového přístupu na obě nástupiště. 
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Nevýhody toho řešení: 

 dojde k odstranění koleje č. 6,  

 dojde k odstranění koleje č. 8, 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost na koleji č. 2 - 

max. 50 km/hod. 

Varianta 2 - výkres č. 3: 

Toto uspořádání nerespektuje zachování průběžné koleje č. 1. Dojde k odstranění 

původní koleje č. 3. Zároveň tímto dojde k přeznačení kolejí a jednotlivých výhybek. 

Nově vznikne mezi kolejemi č. 1 a č. 2 nové oboustranné poloostrovní nástupiště 

s úrovňovým přechodem. Osová vzdálenost mezi kolejí č. 1 a č. 2 je 9,67 m. Šířka tohoto 

nástupiště č. II bude 6,33 m. Délka nástupní hrany bude dle výpočtu uvedeného 

v kapitole 5.6 - 170 m u obou nástupních hran. Obsluhovat toto nástupiště budou spěšné 

vlaky a rychlíky. U koleje č. 4 vznikne nové vnější nástupiště o šířce 3,00 m. Délka tohoto 

nástupiště bude 30 m. Obsluhováno bude osobními vlaky. 

Výhody tohoto řešení: 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 zachování minimálních délek nástupišť, 

 dodržení bezbariérového přístupu na obě nástupiště. 

 

Nevýhody toho řešení: 

 dojde k odstranění koleje č. 6,  

 nedojde k zachování průběžné koleje, 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost na koleji č. 2 a č. 4 

- max. 50 km/hod. 

Varianta 3 - výkres č. 4: 

Toto uspořádání nerespektuje zachování průběžné koleje č. 1. Zároveň dojde 

k přeznačení kolejí a jednotlivých výhybek. Nově vznikne atypické poloostrovní 

nástupiště. Toto nástupiště vznikne nově mezi kolejemi č. 1 a č. 2. Zároveň část nástupní 

hrany bude u koleje č. 4 koleje (nově přeznačené koleje).  
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Nástupiště bude dlouhé 170 m. Obsluhovat ho budou především spěšné vlaky a rychlíky. 

U koleje č. 2 vznikne jazykové nástupiště určené k obsluze osobních vlaků na vedlejší 

trati. Jedná se o kusé zakončení, tzn. je vhodné pro řídící vozy nebo motorové vozy či 

jednotky (vratné soupravy).  

Délka nástupiště u koleje č. 2 je 30 m. Toto uspořádání umožňuje obsloužit kolej č. 4 

nástupní hranou dlouhou 140 m. Mezi kolejemi č. 1 a č. 2 bude šířka nástupiště 6,33 m. 

Mezi kolejemi č. 1 a č. 4 bude šířka nástupiště 11,23 m.  

V případě změn týkající se rychlostí v kolejích, nebo změn zastavování jízdních souprav 

v ŽST, je nutné počítat s max. rychlostí 50 km/hod na koleji č. 6. Případně toto omezení 

řešit zabezpečením centrálního přechodu s tím, že vhodná forma zabezpečení je na 

samostatnou diskuzi. 

Výhody tohoto řešení: 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 dodržení bezbariérového přístupu na obě nástupiště, 

 ideální přestupní vazba mezi jednotlivými spoji v rámci jedné stanice, 

 přehlednost pro cestující, krátký přechod na nástupiště. 

Nevýhody toho řešení: 

 dojde k odstranění průběžné koleje č. 1 (původní),  

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost 

na koleji č. 4 a č. 6 - max. 50 km/hod., 

 není zachována minimální délka nástupiště pro oba směry (pouze jedna hrana). 

Výběr nejvhodnější varianty: 

Doudleby nad Orlicí - Varianta 1 

Na základě srovnání všech třech variant návrhu, byla jako nejvhodnější vybrána varianta 

č. 1. Jedná se o variantu, která nejvíce respektuje původní stav. Dovoluje zachování 

průběžné koleje č. 1 a tím i „neomezenou“ rychlost, jelikož v této variantě návrhu se 

nepočítá s úrovňovým přechodem přes tuto kolej, tím odpadá omezení v podobě snížení 

rychlosti z důvodů převedení osob po úrovňovém přechodu. Varianta respektuje počty i 

délky navrhovaných parametrů. 
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Úprava nástupišť dle výše uvedeného návrhu není podmíněná změnou rychlostního 

profilu - Sp a R v této ŽST zastavovat nebudou (v uvažované úpravě). V budoucnu to 

ovšem vyloučené není. Zároveň nástupiště prošla nedávnou rekonstrukcí, byl zachován 

původní návrh. Pouze se modernizovala konstrukce. 

Železniční zastávka Záměl 

V tomto případě se jedná pouze o zastávku. Schéma není součástí příloh této DP. 

Zastávka zůstane v původním stavu. Pouze dojde k úpravě výšky nástupní hrany na 

550 mm nad TK.  

Železniční stanice Potštejn  

Další stanicí je Potštejn. Jedná se o velice zachovalou stanici v původním stavu.  

Tabulka 17 - Přehled dopravních kolejí ve stanici Potštejn 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 69,917 69,529 388 
Hlavní staniční kolej směr Litice nad 
Orlicí a Doudleby nad Orlicí 

2 69,917 69,529 388 Vjezd - odjezd - průjezd 

 
Tabulka 18 - Přehled nástupišť ve stanici Potštejn 

 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 69,840 69,630 210 
č. I, úrovňové, oboustranné vnitřní -obě 
nástupiště jsou konstrukce Tischer 

2 69,840 69,611 229 
č. II, úrovňové, oboustranné vnitřní - 
přechod v km 69,762; 69,731 a 69,702 

V tabulce č. 17 je uveden přehled o dopravních kolejích ve stanici. V tabulce č. 18 je 

uveden přehled nástupišť a jejich aktuální stav. 

Schéma železniční stanice je v příloze této diplomové práce - číslo výkresu 8. Byla 

navrhnuta změna této železniční stanice.  

Celkem ve dvou variantách se uvažuje se změnami uspořádání nástupišť a kolejiště. Viz 

výkres v příloze č. 9 a č. 10. 
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Varianta 1 - výkres č. 9: 

Toto uspořádání nerespektuje zachování průběžné koleje č. 1. Zároveň dojde 

k přeznačení kolejí a jednotlivých výhybek. Nově vznikne poloostrovní nástupiště mezi 

kolejemi č. 1 a č. 2. Nástupiště bude dl. 170 m. Šířka nástupiště je 6,33 m.  

V případě změn týkající se rychlostí v kolejích, nebo změn zastavování jízdních souprav 

v ŽST, je nutné počítat s max. rychlostí 50 km/hod na koleji č. 1. Případně toto omezení 

řešit zabezpečením centrálního přechodu s tím, že vhodná forma zabezpečení je na 

samostatnou diskuzi. 

Výhody tohoto řešení: 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 dodržení bezbariérového přístupu na nástupiště. 

 

Nevýhody toho řešení: 

 dojde k odstranění průběžné koleje č. 1 (původní), 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost na koleji č. 1, 

 původní manipulační kolej č. 3 se změní na dopravní kolej č. 1. 

Varianta 2 - výkres č. 10: 

Toto uspořádání respektuje zachování průběžné koleje č. 1. Zároveň na rozdíl od 

ostatních schémat v této DP nedojde k přeznačení kolejí a jednotlivých kolejových 

výhybek. Nově vznikne vnější nástupiště u koleje č. 1 široké 3,00 m a dlouhé 170 m. 

Dojde k posunu výhybky č. 4 a tím dojde ke zkrácení užitné délky koleje č. 3. U koleje  

č. 2 vznikne také vnější nástupiště široké 3,00 m a dlouhé 170 m. V případě změn týkající 

se rychlostí v kolejích, nebo změn zastavování jízdních souprav v ŽST, je nutné počítat 

s max. rychlostí 50 km/hod na koleji č. 1 a č. 2. Případně toto omezení řešit 

zabezpečením centrálního přechodu s tím, že vhodná forma zabezpečení je na 

samostatnou diskuzi. 
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Výhody tohoto řešení: 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 dodržení bezbariérového přístupu na nástupiště, 

 zachování průběžné koleje č. 1, 

 minimální zásah do uspořádání stanice. 

Nevýhody toho řešení 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost 

na koleji č. 1 a č. 2 - max. 50 km/hod., 

 snížení užitné délky koleje č. 3 a č. 4. 

Výběr nejvhodnější varianty: 

Potštejn - Varianta 2 

Na základě srovnání všech variant návrhu, byla jako nejvhodnější varianta vybrána 

varianta č. 2. Jedná se o variantu, která nejvíce respektuje původní stav. Dovoluje 

zachování průběžné koleje č. 1. Varianta musí počítat s maximální rychlostí přes 

dopravní koleje max. 50 km/hod. Varianta respektuje počty i délky navrhovaných 

parametrů. 

Situace ve stanici a všechny místní poměry byly zohledněny v příloze č. 21. Právě na 

základě situace byla vybrána varianta č. 2.  

Železniční zastávka Sopotnice 

V tomto případě se jedná pouze o zastávku. Schéma není součástí přílohy této DP. 

Zastávka zůstane v původním stavu. Pouze dojde k úpravě výšky nástupní hrany na  

550 mm nad TK.  

Železniční stanice Litice nad Orlicí 

Stanice má velice zajímavé umístění. Je situována v lese, z jedné strany sevřena skálou 

a z druhé strany řekou. V těsném sousedství stanice se nalézá kamenolom, který 

využívá nákladní dopravu. Ta je zajišťována jedním párem manipulačních vlaků denně 

z Letohradu. 



~ 43 ~ 
 

Tabulka 19 - Přehled dopravních kolejí ve stanici Litice nad Orlicí 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 75,424 75,031 393 
Hlavní staniční kolej - směr Žamberk a 
Potštejn 

3 75,424 75,046 378 Vjezd - odjezd - průjezd 

5 75,476 75,052 424 Vjezd - odjezd - průjezd 
 

Tabulka č. 19 popisuje stav dopravních kolejí ve stanici. Tabulka č. 20 následně popisuje 

stav nástupišť v této stanici. 

Tabulka 20 - Přehled nástupišť ve stanici Litice nad Orlicí 
 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 75,146 75,030 116 
č. I, úrovňové, jednostranné vnitřní -
konstrukce sypané 

3 75,166 75,030 136 
č. II, úrovňové, jednostranné vnitřní - 
konstrukce sypané 

5 75,166 75,050 116 
č. III, úrovňové, jednostranné vnitřní - 
konstrukce sypané 

Schéma železniční stanice je v příloze této diplomové práce - číslo výkresu 5. Byla 

navrhnuta změna této železniční stanice. Celkem ve dvou variantách je uvažováno se 

změnami uspořádání nástupišť a kolejiště, viz výkres v příloze č. 6 a č. 7. 

Varianta 1 - výkres č. 6: 

Toto uspořádání respektuje zachování průběžné koleje č. 1. Varianta uvažuje 

s odstraněním průběžné koleje č. 2. Zároveň tímto dojde k přeznačení kolejí 

a jednotlivých výhybek. Nově vznikne poloostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a č. 3. 

Šířka nástupiště bude 5,97 m. Délka nástupiště je 170 m. V případě změn týkající se 

rychlostí v kolejích, nebo změn zastavování jízdních souprav v ŽST, je nutné počítat 

s max. rychlostí 50 km/hod na koleji č. 1 a č. 3. Případně toto omezení řešit 

zabezpečením centrálního přechodu s tím, že vhodná forma zabezpečení je na 

samostatnou diskuzi. 
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Výhody tohoto řešení: 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 dodržení bezbariérového přístupu na nástupiště, 

 zachování průběžné koleje č. 1. 

Nevýhody toho řešení: 

 dojde k odstranění původní koleje č. 3, 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost 

na koleji č. 1 a č. 2 - max. 50 km/hod. 

Varianta 2 - výkres č. 7: 

Varianta č. 2 nerespektuje zachování průběžné koleje č. 1. Zároveň dojde k přeznačení 

kolejí a jednotlivých výhybek. Nově vznikne poloostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1  

a č. 2. Šířka nástupiště bude 6,60 m. Délka nástupiště je 170 m.  

V případě změn týkající se rychlostí v kolejích, nebo změn zastavování jízdních souprav 

v ŽST, je nutné počítat s max. rychlostí 50 km/hod na koleji č. 2. Případně toto omezení 

řešit zabezpečením centrálního přechodu s tím, že vhodná forma zabezpečení je na 

samostatnou diskuzi. 

Výhody tohoto řešení: 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 dodržení bezbariérového přístupu na nástupiště, 

 přehledné řešení uspořádání, 

 pouze jeden přechod přes kolej č. 2. 

Nevýhody toho řešení 

 dojde k odstranění původní koleje č. 1, 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost 

na koleji č. 2 - max. 50 km/hod., 

 využívání manipulační koleje - změna klasifikace koleje č. 2 na dopravní kolej. 
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Výběr nejvhodnější varianty: 

Litice nad Orlicí - Varianta 1 

Na základě srovnání variant návrhu, byla jako nejvhodnější vybrána varianta č. 1. Jedná 

se o variantu, která nejvíce respektuje původní stav. Dovoluje zachování průběžné koleje 

č. 1. Varianta musí počítat s maximální rychlostí přes dopravní koleje max. 50 km/hod. 

Toto omezení se týká koleje č. 1 a č. 2. V budoucnu by se v případě navýšení rychlosti 

v této koleji muselo uvažovat s alternativou zabezpečení úrovňového přechodu. 

Případně vytvořit nadchod, podchod či stanici jinak uspořádat. Varianta respektuje počty 

i délky navrhovaných parametrů.  

Železniční zastávka Bohousová  

V tomto případě se jedná pouze o zastávku. Schéma není součástí příloh této DP. 

Zastávka zůstane v původním stavu. Pouze dojde k úpravě výšky nástupní hrany na  

550 mm nad TK.  

Železniční stanice Žamberk  

Žamberk je poměrně velká stanice s dvěma vlečkami, z nichž používaná je jenom jedna 

vlečka podniku AGRO. Poměrně rozsáhlá je zde i nakládka, kromě zmiňované vlečky 

AGRA se zde nakládá uhlí a dřevo u rampy, zátěž vydá na dva vytížené manipulační 

vlaky denně. 

Tabulka 21 - Přehled dopravních kolejí ve stanci Žamberk 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 83,213 82,774 439 
Hlavní staniční kolej - směr Letohrad a 
Litice nad Orlicí 

2 83,172 82,774 398 Vjezd - odjezd - průjezd 

3 83,200 82,774 426 Vjezd - odjezd - průjezd 

Tabulka č. 21 popisuje stav dopravních kolejí ve stanici. Tabulka č. 22 popisuje stav 

nástupišť v této stanici. 
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Tabulka 22 - Přehled nástupišť ve stanici Žamberk 
 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 83,125 82,917 208 
č. II, úrovňové, jednostranné vnitřní -
konstrukce Tischer 

2 83,135 82,917 218 
č. I, úrovňové, jednostranné vnitřní - 
konstrukce sypané 

3 83,135 82,917 218 
č. III, úrovňové, jednostranné vnitřní - 
konstrukce sypané 

Schéma železniční stanice je v příloze této diplomové práce - číslo výkresu 11. Byla 

navrhnuta změna této železniční stanice. Celkem ve dvou variantách je uvažováno se 

změnami uspořádání nástupišť a kolejiště. Viz výkres v příloze č. 12 a č. 13. 

Varianta 1 - výkres č. 12: 

Toto uspořádání nerespektuje zachování průběžné koleje č. 1. Zároveň dojde 

k přeznačení kolejí a jednotlivých výhybek. Nově vznikne poloostrovní nástupiště mezi 

kolejemi č. 1 a č. 2. Šířka nástupiště bude 6,46 m. Délka nástupiště je 170 m. V případě 

změn týkající se rychlostí v kolejích, nebo změn zastavování jízdních souprav v ŽST, je 

nutné počítat s max. rychlostí 50 km/hod na koleji č. 2. Případně toto omezení řešit 

zabezpečením centrálního přechodu s tím, že vhodná forma zabezpečení je na 

samostatnou diskuzi. 

Výhody tohoto řešení: 

 zachování nutného počtu nástupních hran, 

 dodržení bezbariérového přístupu na nástupiště. 

Nevýhody toho řešení 

 dojde k odstranění průběžné koleje č. 1, 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost 

na koleji č. 2 - max. 50 km/hod. 

Varianta 2 - výkres č. 13: 

Toto uspořádání respektuje zachování průběžné koleje č. 1. Zároveň nedojde 

k přeznačení kolejí a jednotlivých výhybek. Tato varianta umožní vznik vnějšího 

nástupiště u koleje č. 3 a u koleje č. 1. Obě nástupiště budou široká 3,00 m.  
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Celková délka nástupišť je 170 m. Díky této úpravě dojde k posunu výhybky č. 5 a č. 6. 

a celkovému zkrácení kolejí č. 2 a č. 4. (dojde ke zmenšení užitné délky kolejí). V případě 

změn týkající se rychlostí v kolejích, nebo změn zastavování jízdních souprav v ŽST, je 

nutné počítat s max. rychlostí 50 km/hod na koleji č. 1 a č. 3. Případně toto omezení řešit 

zabezpečením centrálního přechodu s tím, že vhodná forma zabezpečení je na 

samostatnou diskuzi. 

Výhody tohoto řešení: 

 dodržení bezbariérového přístupu na nástupiště a minimální počet hran, 

 zachování průběžné koleje č. 1. 

 

Nevýhody toho řešení 

 snížení užitné délky kolejí č. 2 a č. 4, 

 v případě dalších úprav nutnost zachovat maximální rychlost 

na koleji č. 3 a č. 1 - max. 50 km/hod. 

Výběr nejvhodnější varianty: 

Žamberk - Varianta 2 

Na základě srovnání variant návrhu změn v této železniční stanici, byla jako nejvhodnější 

vybrána varianta č. 2. Jedná se o variantu, která nejvíce respektuje původní stav. 

Dovoluje zachování průběžné koleje č. 1. Varianta musí počítat s maximální rychlostí 

přes dopravní koleje max. 50 km/hod. Toto omezení se týká koleje č. 1 a koleje č. 3. 

V budoucnu by se v případě navýšení rychlosti v této koleji muselo uvažovat s 

alternativou zabezpečení úrovňového přechodu.  

Případně vytvořit nadchod, podchod či jinak stanici uspořádat. Varianta respektuje počty 

i délky navrhovaných parametrů. Dochází ovšem ke zkrácení užitných délek kolejí. 

Situace ve stanici a všechny místní poměry byly zohledněny v příloze č. 20. Právě na 

základě situace byla vybrána tato varianta č. 2.  
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Železniční zastávka Lukavice v Čechách 

V tomto případě se jedná pouze o zastávku. Schéma není součástí příloh této DP. 

Zastávka zůstane v původním stavu. Pouze dojde k úpravě výšky nástupní hrany na  

550 mm nad TK.  

Železniční stanice Letohrad  

Jedná se o stanici elektrizovanou. Kolejiště je v této stanici poměrně rozsáhlé, odbočuje 

zde trať do Ústí nad Orlicí a také se zde v menším množství sestavují nákladní vlaky. S 

rozlohou kolejiště samozřejmě souvisí i silná tranzitní nákladní doprava a vlakotvorba 

vlaků osobní dopravy. Ke stanici náleží také depo a několik vleček. 

Tabulka č. 23 popisuje stav dopravních kolejí ve stanici. Tabulka č. 24 následně popisuje 

stav nástupišť v této stanici. 

Tabulka 23 - Přehled dopravních kolejí ve stanici Letohrad 
 

č. 
Dopravní koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 90,284 89,804 480 
Hlavní staniční kolej, NTV - směr 
Jablonné nad Orlicí - Žamberk 

1 a 90,471 90,331 140 ( 1a + 1 = 667m) 

2 90,273 89,825 448 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

3 90,478 89,792 686 
Hlavní staniční kolej, NTV - směr 
Lanšperk (Ústí nad Orlicí) 

4 90,168 89,838 330 
Pouze odjezd, NTV - směr Žamberk a 
Lanšperk 

5 90,411 89,818 593 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

7 90,176 89,845 331 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

7 a 90,426 90,245 181 ( 7a + 7 = 581 m) 

9 90,148 89,870 278 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

11 90,127 89,907 220 Vjezd - odjezd - průjezd, NTV 

 
Tabulka 24 - Přehled nástupišť ve stanici Letohrad 

 

č. 
Nástupiště u koleje 

Poznámka 
Začátek Konec Délka 

1 90,084 89,838 246 Č. III, jednostranné vnitřní, Tischer 

2 90,018 89,838 180 Č. II, jednostranné vnitřní, Tischer 

3 90,084 89,838 246 Č. IV, jednostranné vnitřní, Tischer 

4 90,029 89,850 179 Č. I, vnější, Tischer 

5 90,084 89,838 246 Č. V, jednostranné vnitřní, sypané 
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Popis železniční dopravy v uzlu v době mezi 15 - 19 hodinou ve stávajícím stavu 

Tabulka č. 25 dokládá popis stávajícího stavu dopravy ve stanici Letohrad. Pro srovnání 

s ostatními ŽST se jedná o vytipované období mezi 15 - 19 hodinou. 

Tabulka 25 - Popis současné dopravy v uzlu Letohrad 
 

Směr odjezdu Odjezd Číslo vlaku 

Lichkov 15:08 20013 

Králíky 16:02 20015 

Moravský Karlov 17:10 20017 

Lichkov 18:01 20043 

Lichkov 18:57 Sp 1653 

Ústí nad Orlicí 14:45 20006 

Ústí nad Orlicí 15:40 20008 

Ústí nad Orlicí 16:10 20036 

Ústí nad Orlicí 16:43 20010 

Ústí nad Orlicí 17:09 Sp 1654 

Ústí nad Orlicí 17:40 20012 

Ústí nad Orlicí 17:58 Sp 1916 

Ústí nad Orlicí 18:57 20038 

Schéma železniční stanice je v příloze této diplomové práce - číslo výkresu 14. Tato 

stanice byla již posuzována autorem v bakalářské práci „Rekonstrukce železniční 

stanice Letohrad“, na jejímž hodnocení jednotlivých variant uspořádání kolejiště 

a nástupišť byla vybrána jako nejlepší modifikace stávající stanice schéma, které je 

přílohou této diplomové práce - číslo výkresu 15. 

  



~ 50 ~ 
 

4 Technický popis tratě 

4.1 Trať v číslech 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [VII] 

V tabulce č. 26 jsou uvedena základní fakta o upravované trati 021 - Týniště nad Orlicí 

- Letohrad. Tyto informace nadále slouží jako podklady pro další úpravy tratě využité 

pro tuto diplomovou práci. 

Tabulka 26 - Stručný přehled informací o trati 
 

Trať Týniště nad Orlicí - Letohrad 

Číslo tratě 021 

Provozovatel tratě SŽDC s.o. 

Délka tratě 40,2 km 

Rozchod koleje 1435 mm 

Traťová třída C3 

Napájecí soustava v úseku Neelektrizovaná trať 

Maximální sklon tratě 12 ‰ 

Maximální poloměr oblouku 200 m 

Počet kolejí 1 

Maximální rychlost na trati 100 km/hod 

Začátek trati Letohrad - km 89,953 

Konec trati Týniště nad Orlicí - km 49,782 

Organizace odpovědná za řízení provozu PO Česká Třebová, PO Hradec Králové 

Základní radiové spojení SRD (TRS) - kanálová skupiny 63, 64 

Náhradní radiové spojení VOS - 150,975 MHz, simplex, hlas. volba 

Nouzové radiové spojení Mobilní telefon příslušného vlaku 

Zábrzdná vzdálenost v úseku 700 m 

Normativ délky vlaku nákladní dopravy 360 m 

Normativ dílky vlaku dálkové dopravy 115 m 

Normativ vlaku osobního 115 m 

4.2 Parametry tratě 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [VII] 

V důsledku rozdělení tratě mezi Královéhradecký a Pardubický kraj, došlo k úpadku 

provozu na trati (z důvodů financování a nedostatečné komunikace mezi kraji). 

Provzování drážní dopravy zajišťují stále České dráhy, které zde provozují několik spojů 

v podobě osobních a spěšných vlaků. Rychlíky byly na této trati bohužel omezeny na 
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minimum  

(z výše uvedeného důvodu). 

4.2.1 Navazující tratě na trať 021 Letohrad - Týniště nad Orlicí 

V tabulce č. 27 byl sestaven seznam tratí, které mají vliv na trať 021. 

Tabulka 27- Navazující tratě na trať 021 
 

Název odbočné 
stanice 

Číslo 
tratě 

Trasa tratě 

Týniště nad Orlicí Trať 020 
Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 
hl. n. - Týniště nad Orlicí - Borohrádek - Choceň 

Týniště nad Orlicí Trať 026 
Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami - 
Náchod - Teplice nad Metují - Meziměstí - Mieroszów 
(PKP) / Otovice zastávka 

Častolovice Trať 022 Častolovice - Solnice 

Doudleby nad Orlicí Trať 023 Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách 

Letohrad Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štíty 

4.2.2 Vlečky 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [VII] 

V roce 2005 - 2006 byla zrušena vlečka do podniku Perla v Doudlebách nad Orlicí. Její 

trasování bylo na dnešní dobu velice nestandardní, i to bylo jedním z důvodů zrušení. 

Na vlečce se nacházely oblouky o poloměru 100 m, v podniku dokonce i 80 m. Z tohoto 

důvodu ji dnes nebylo možné využívat, důvodem těchto malých poloměrů bylo i její 

netypické trasování v zástavbě domů přímo v uličním prostoru. 

Další vlečky a jejich využití řeší předchozí kapitola.  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDni%C5%A1t%C4%9B_nad_Orlic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5_020
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Osek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlumec_nad_Cidlinou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borohr%C3%A1dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Choce%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDni%C5%A1t%C4%9B_nad_Orlic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opo%C4%8Dno_pod_Orlick%C3%BDmi_horami
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1chod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice_nad_Metuj%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezim%C4%9Bst%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mierosz%C3%B3w
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polskie_Koleje_Pa%C5%84stwowe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solnice_%28okres_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokytnice_v_Orlick%C3%BDch_hor%C3%A1ch
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADty
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5 Návrh optimalizace 

Hlavním důvodem optimalizace je nevyhovující stav kolejiště a některých stanic. Tato 

trať byla v minulosti hojně využívána, provozována zde byla osobní a především 

i nákladní doprava. Dnes se charakter trati změnil, trať je určena především pro běžné 

využití osobní dopravy. Nákladní doprava zde dnes funguje jen v  malém rozsahu - tak 

jako je tomu i na ostatních tratích v ČR.  

Chybí zde základní infrastruktura pro manipulační nákladní přepravu - osoby zajišťující 

provoz nebo dostatečné délky kolejí a vedlejší infrastruktura v podobě překladišť nebo 

skladovacích ploch. Podobný charakter má i tranzitní nákladní doprava. Tento druh 

dopravy zde také nedisponuje dostatečným zázemím, které by průjezd tranzitních 

nákladních vlaků dovolovalo v počtu větším, než je tomu dnes. 

Optimalizace trati v tomto nebude podléhat podmínce znovuzavedení nákladní přepravy. 

Zásadou bude optimalizace traťového úseku pro osobní přepravu.  

Optimalizací by mělo dojít ke snížení jízdní doby, zvýšení cestovní rychlosti a tím zvýšení 

komfortu cestování. Dojde k posouzení potřebnosti zastavování vlaků v některých 

stanicích, které nejsou dostatečně dobře napojeny na železniční infrastrukturu. Nebo 

jsou více orientovány na BUS dopravu.  

Optimalizace si klade za cíl „vylepšení“ zadaného úseku s minimálními zásahy do 

stávajícího stavu. Zvýšení traťové rychlosti a dalších úprav bude dosaženo pouze za 

pomocí strojního podbíjení - tedy geometrické změny polohy koleje. 

Definice pojmu optimalizace  

Optimalizace trati je souhrn opatření, který umožní na dané trati zvýšení traťové 

rychlosti, dosažení lepší třídy zatížení, zlepšení prostorové průchodnosti a efektivnější 

provoz na trati. 
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5.1 Hlavní zásady optimalizace v bodech 

 Zavedení vyšší traťové rychlosti. 

 Dosáhnout maximální délky úseků pro využití maximální rychlosti. 

 Zavedení prostorové průchodnosti UIC GC. 

 Upravit úsek na traťové zatížení UIC D4 - tj. 22,5 t/nápravu a také 8 t/m délky 

běžného vozidla. 

 Zřízení poloperonizace nebo plné peronizace ve vybraných stanicích. 

 Délky nástupišť navrhnout na minimální potřebné délky, tj. min. 170 m ve 

vybraných stanicích. 

 V případě neúměrných investičních nákladů na úpravu minimální délky nástupišť 

lze zřídit kratší délku nástupiště. 

 Minimální výška nástupní hrany u nově zrekonstruovaných stanic = 550 mm nad 

TK. 

5.2 Úprava tratě na vyšší traťovou rychlost  

Zvýšení traťové rychlosti má být dosaženo pomocí změny hodnoty převýšení, tzn. 

výškové polohy kolejnicových pasů. Toto řešení je nejlevnější varianta, jak změnit jízdní 

dobu v daném úseku. Pomocí změny geometrických parametrů koleje je možné projet 

obloukem vyšší rychlostí při zachování podobného (stejného) trasování polohy koleje 

jako v původním stavu.  

Díky technologii změny výšky geometrické polohy koleje tak lze jednoduše a levně měnit 

rychlostí profil. 

5.2.1 Důvody nízké traťové rychlosti 

Propady rychlosti v tomto traťovém úseku mají dvě hlavní příčiny. Prvním problémem je 

špatný stav železničního svršku (na trati chybí část výstroje, volná upevňovadla kolejnic, 

absence dalších mechanismů koleje). Druhým problémem je nevhodně volené 

převýšení v obloucích, které dnes již nesplňuje podmínky pro rychlejší průjezd Sp a R. 

Oblouky kromě nevhodně voleného převýšení mají i další nedostatky. Často se zde 

využívají inflexní body a také složené oblouky.  
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Na základě průzkumu nákresného přehledu tohoto traťového úseku lze konstatovat, že 

dříve se neprojektovaly přechodnice a vzestupnice tak, jak je zvykem dnes. V případech, 

kde už přechodnice jsou, obvykle bývají nesymetrické. 

Z důvodů snahy zvýšit traťovou rychlost, je uvažováno zvýšení rychlosti ve všech 

lokalitách, kde to bude možné, pomocí převýšení D = 150mm a nedostatku převýšení  

I = 130mm. Druhá možnost zvýšit rychlost uvažuje s převýšením D = 100mm 

a nedostatkem převýšení I = 100mm. Prověřena bude i varianta D = 150 mm, I = 100 mm.  

Hlavním problémem kdy musíme volit mezi návrhem a původním stavem, jsou inflexní 

body a nedostatečné délky mezipřímých úseků. Inflexní bod nám brání změnit délky 

přechodnic.  

Pokud bychom chtěli dodržet zvolené parametry, bylo by nutné posunout oblouky mimo 

stávající stav. Změna by znamenala velký zásah nejen do železničního svršku 

a železničního spodku. Touto změnou by došlo k několikanásobnému zvýšení nákladů 

a celá optimalizace by nesplnila požadavek na ekonomicky výhodné řešení s minimálním 

zásahem do železničního svršku a železničního spodku. 

Výčet možných potíží spojených s posunem oblouků: 

 změna staničení, 

 změna polohy návěstidel, 

 úpravy na přejezdech, 

 úpravy propustků a dalších inženýrských staveb, 

 změna trativodů a odvodnění tratě, 

 velké výkopové práce na přilehlých pozemcích (místy jsou hluboké zářezy), 

 změna zabezpečení - posun zabezpečovací techniky, 

 úpravy a posuny zhlaví, případně nutné výměny výhybkových konstrukcí, 

 úpravy průjezdných profilů a další problémy spojené se změnou polohy svršku. 

Na základě výše uvedených případných změn, by změna polohy původních oblouků 

znamenala tak zásadní vliv na celý charakter stavby, že by bylo „výhodnější“ celý úsek 

postavit znovu. Celé hodnocení zvýšení rychlostí v tomto traťovém úseku je posuzováno 

v kapitole č. 5.7. 
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5.2.2 Princip metody výškové změny polohy koleje  

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [VIII] 

Převýšení koleje je výškový rozdíl mezi dvěma kolejnicemi - mezi kolejnicovými pásy. Je 

dán úhlem, který svírá spojnice temen protilehlých kolejnicových pásů a vodorovná 

rovina (spojnice temen v rovině). Kratší odvěsna pravoúhlého trojúhelníka musí mít délku 

1 500 mm.  

 
 

Obrázek 6 - Schéma převýšení koleje6 

Problematikou převýšení koleje se zaobírá norma ČSN 73 6360 - 1 (Konstrukční 

a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha). 

5.2.3 Způsob změny převýšení 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno ze zdroje [VIII] 

Změnu výšky lze docílit pomocí tzv. podbíječky. Tento stroj funguje na velice prostém 

systému změny výšky kolejnice.  

                                                

6 Zdroj: http://www.zelpage.cz/clanky/jsem-kriva-nebo-nejsem?oddil=1 
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Stroj dokáže pomocí speciálních „lopatek“ hutnit kamenivo v železničním svršku - díky 

systému, který je schopný kolej v libovolném místě zvednout, případně zatlačit 

a následným pohybem „lopatek“ upravit množství kameniva v určitém místě, je touto 

snadnou metodou možné změnit výškové uspořádání dvou kolejnic až o 150 mm.  

Touto technologií tak můžeme výškově upravit různá místa na trati, bez významnějšího 

zásahu. Podmínkou funkčnosti tohoto systému je dostatek kameniva v železničním 

svršku. Z tohoto důvodu by bylo nutné v místech, která budou podléhat změně, připravit 

dostatek kameniva pro tuto potřebu - využívá se štěrkové kamenivo frakce 31,5 - 63 mm.  

Tento systém nelze použít v místě v přejezdů (tehdy, pokud se jedná o nerozebíratelný 

přejezd - starší betonové konstrukce). Jinak lze podbíjet jakýkoliv tvar kolejnice, jakýkoliv 

typ pražce (podmínkou je otevřený typ železničního svršku s huštěným kamenivem). 

Podbíjecí stroj (obrázek č. 7 na str. 57) dokáže jedním pojezdem změnit polohu 

převýšení až o 10 mm (třída UNIMAT -2 S a větší). Z toho vyplývá, že je nutné určit počet 

pojezdů v každém místě, kde dojde ke změně polohy kolejnicových pásů. Počet pojezdů 

vychází z nově navrhovaného převýšení a z převýšení v původním stavu - tento údaj lze 

zjistit z nákresného přehledu, který má každá trať. 

Pro lepší představu je rozhodující cena podbití za 1 m. Cena se liší od typu stroje a firmy, 

která tento stroj obsluhuje. Obvyklá cena činí 200 - 220 Kč/m  

Standardně se podbijí jedno konkrétní místo třikrát. Následně po roce probíhá revizní 

podbití a pak pravidelně dle plánu údržby konkrétní tratě. Pro účely této diplomové práce 

a pro stanovení výhodnosti tohoto návrhu, bude uvažovat podbití jednotlivých úseků 

pomocí tří pojezdů podbíjecího stroje. Vždy je uvažováno s podbitím oblouku 

a dvou přechodnic napojujících se na tento oblouk. Výpočet délky přechodnice je 

uvažován dle vzorce: 

𝐿𝑑 =
N ×  D

1000
 

N se v tomto případě uvažuje 10×V.  

http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/002897-TSS-Hulin-historie-a-soucasnost/
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Obrázek 7 - Automatická strojní podbíječka 09-16 UNIMAT - 4S7 

Celý systém podbíjení závisí na několika parametrech:8  

Síly 

Síly je nutné omezovat na minimum, mají velký vliv na rušící účinky od tratě, např.: 

 překlopení vozidla, 

 zvýšení úrovně hluku, 

 zvýšení jízdního odporu, 

 pohyb nákladu ve vozidlech, 

 nepříjemné pohyby, které mají vliv na pohodlí cestujících, 

 vykolejení v důsledku vyvrácení vnější kolejnice, 

 vykolejení v důsledku vysunutí tělesa nebo přesmyku okolků přes temeno 

kolejnice. 

                                                
7 Zdroj: http://www.plasseramerican.com/pics/maschinen-systeme/1140/unimat094s-1.jpg 
8 Zdroj: Přednášky TZE z roku 2014, autor: Ing. Karel Baudyš, Ph.D. 
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Nedostatek převýšení „l“ 

Při vyrovnávacím převýšení je danému poloměru přiřazena právě jedna rychlost. 

Nedostatek převýšení má vliv na vznik nevyrovnaného příčného zrychlení, tj. vyššího 

zatížení vnějšího kolejnicového pásu. 

𝑙 =
11,8 × 𝑉2

R
− 𝐷 > 0 

V našem případě volíme kombinaci mezi: 

 D = 150 mm  I = 130 mm 

 D = 150 mm  I = 100 mm 

 D = 100 mm  I = 100 mm 

 

𝑉 = √ 
R

11,8 × (D + I)
 

Přebytek převýšení „E“ 

Přebytek převýšení je limitně Elim = 80 mm, nesmí však překročit Emax = 110 mm (výhybky 

a výhybkové konstrukce je Emax = 100 mm). 

Přebytek převýšení se uvažuje pouze v případě, pokud: 

𝑉 < √ 
D × R

11,8
 

Rychlost 

Maximální rychlost v oblouku je ovlivněna právě převýšením kolejnicových pásů, z tohoto 

důvodu se pro zvýšení rychlosti hýbe převýšením koleje. Nárůst rychlosti má přímý vliv 

na zvýšení propustnosti koleje. 
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5.2.4 Základní fakta při zřizování převýšení koleje v přímé 

Až na některé důvody se převýšení nezřizuje v přímé koleji. Důvodem může být 

vzestupnice umístěna v části přímé přilehlé k oblouku s převýšením bez přechodnice, 

dále například v desinfekční koleji. 

5.2.5 Základní fakta při zřizování převýšení koleje v oblouku 

Převýšení kolejnicového pásu se využívá při snížení účinků odstředivé síly 

v kružnicových obloucích - zde se zřizuje převýšení vnějšího kolejnicového pásu. 

Dochází tak ke změně poměru výšky kolejnic. Obvykle se zvedá vnější kolejnicový pás, 

vnitřní se pak ponechává. V některých případech lze nechat původně vnější kolejnicový 

pás, a snížit vnitřní kolejnicový pás. 

Převýšení koleje se neprojektuje v některých specifických případech, viz tabulka č. 28. 

Jedná se o provázanost rychlosti a poloměru. 

Tabulka 28 - Poloměry ve kterých se neuvažuje převýšení 
 

Rychlost 
(Km/h) 

Poloměr (m) 
30 ≥ 150 
40 ≥ 190 
50 ≥ 295 
60 ≥ 425 
80 ≥ 755 
100 ≥ 1180 

Tímto vzniká jakýsi filtr, které oblouky je nutné zařadit do výpočtů týkajících se změny 

výškové polohy koleje v úseku Letohrad - Týniště nad Orlicí.  

Tato diplomová práce bude posuzovat všechny oblouky v traťovém úseku, které jsou 

zmapovány v nákresném přehledu. 

5.3 Minimální počet nástupních hran v ŽST 

Tabulka č. 29 udává minimální počet nástupních hran v souvislosti s vlaky přípojnými/ 

odbočnými/návaznými na okolní tratě. 
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Tabulka 29 – Minimální počet nástupních hran v ŽST  
 

Název ŽST Typ 
Počet Nástupních 

hran 
Navazující úsek 

Letohrad stanice 5 
Trať 024 - příjezd/ (průjezd) 
Trať 024 - odjezd/ (průjezd) 

Lukavice v Čechách zastávka 1 - 

Žamberk stanice 2 - 

Bohousová zastávka 1 - 

Litice nad Orlicí stanice 2 - 

Sopotnice zastávka 1 - 

Potštejn stanice 2 - 

Záměl zastávka 1 - 

Doudleby nad Orlicí stanice 3 
Trať 023 - příjezd 
Trať 023 - odjezd 

Kostelec nad Orlicí  stanice 2 - 

Kostelec nad Orlicí - 
zastávka 

stanice 1 - 

Častolovice stanice 4 
Trať 022 - příjezd 
Trať 022 - odjezd 

Čestice zastávka 1 - 

Lípa nad Orlicí  zastávka 1 - 

Týniště nad Orlicí stanice 5 

Trať 026 - příjezd 
Trať 026 - odjezd 

Trať 020 - příjezd/ (průjezd) 
Trať 020 - odjezd/ (průjezd) 

Podstatou diplomové práce je studie celkové úpravy rychlosti na daném úseku, celkové 

zkrácení pobytů vlaků v zastávkách. Na tomto základě bude snaha dosáhnout co 

nejrychlejší jízdní doby v daném úseku - z tohoto důvodu budou všechny časy přípojných 

příjezdových a odjezdových vlaků na vedlejší trati upraveny v závislosti na vlacích 

provozovaných na upravované trati 021. Jedná se tedy o přípojné tratě č. 022 - 

Častolovice a Doudleby nad Orlicí - trať č. 023.  

V Letohradě projíždí vlaky ve směru Ústí nad Orlicí a Lichkov. V závislosti na těchto 

vlacích - pouze spěšných, budou upraveny časy příjezdů a odjezdů Sp vlaků na 

předmětné trati. 

5.4 Popis železničního spodku 

Na základě pochůzky nelze říci, v jakém stavu se nachází železniční spodek. Nebylo 

nalezeno žádné místo, na kterém by se projevovalo opotřebení nebo únava železničního 

spodku (odhalená geotextilie, viditelné rozrušení železničního spodku). 
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Tvar tělesa železničního spodku nelze odhadnout z pochůzky. Lze očekávat, že zde 

bude střechovitý sklon zemní pláně ve sklonu 4 - 5 %. 

Možné poruchy železničního spodku: 

 nedostatečná únosnost železničního spodku, 

 špatné přenášení dynamického zatížení od průjezdu železničních vozidel, 

 nedostatečné nebo nevyhovující odvodnění, 

 materiálově nestejnorodé podloží, atd.  

Náprava železničního spodku se provádí především pomocí stabilizace zemin. 

Stabilizace se dělí na mechanickou (zpevňování prostřednictvím pojezdu válců apod.) a 

stabilizaci pomocí chemických úprav zemin - chemická stabilizace (nejčastěji pomocí 

cementu nebo vápna). Je také možné vyměnit stávající materiál železničního spodku, 

který je již nevhodný, za materiál vhodný.  

Zároveň je nutné připomenout, že byl proveden pouze osobní průzkum. Pro přesné 

informace o kvalitě železničního spodku by bylo vhodné navrhnout geotechnický 

průzkum, který by mohl věrohodněji popsat stav železničního spodku. Bohužel nebyl 

nalezen žádný zdroj informací o kvalitě železničního spodku nebo o provedeném 

průzkumu. 

5.5 Popis železničního svršku 

V traťovém úseku Letohrad - Týniště nad Orlicí se nachází železniční svršek 

s kolejnicemi typu S 49, dále jsou zde v hlavní koleji i kolejnice typu R 65 a T.  

V traťovém úseku se nacházejí dřevěné i betonové pražce. Většina pražců byla 

vyrobená v letech 1973 - 1988. Upevnění kolejnic je tuhé, typ K. Upevnění železničního 

svršku je schématický zobrazené na obrázku č. 8. 
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 Obrázek 8 - Schéma uložení kolejnic na pražec9 

Součástí úpravy změny převýšení v traťovém úseku dojde k obnovení železničního 

svršku - podbíjecí stroj nebude pojíždět celý traťový úsek. Zároveň dojde ke kontrole a 

případné opravě železničního svršku - chybějící upevnění bude doplněno.  

Pokud při podrobném průzkumu vyplyne potřeba měnit pražce, brousit kolejnice, 

případně vyměňovat části kolejnic, budou tyto změny součástí prací, které nejsou 

předmětem této úpravy.  

Úpravy přejezdů, hloubení a čištění odvodnění rovněž nebude součástí této stavební 

úpravy. V celém traťovém úseku se nachází 84 propustků, 40 přejezdů a 27 mostních 

konstrukcí. 

Typické vady železničního svršku: 

 znečištění kolejového lože, 

 nepropustnost kolejového lože, 

 změna GPK, 

 chybějící upevňovací materiál, 

 nedostatek kameniva, 

 poruchy kolejnic a pražců. 

                                                

9 Zdroj: http://www.fd.cvut.cz/personal/tyfal/str/predmety/ikod-pr/ikod04.pdf 
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Standardní vady kolejnic: 

 lomy kolejnic, 

 trhliny, 

 vlny a vlnkovitost, 

 vybroušená místa, 

 roztlačení kolejnic, 

 převalky kolejnice, 

 odlupování materiálů. 

Běžné vady pražců: 

 praskání pražců, 

 zatlačování kolejnic (dřevěné pražce), 

 uvolňování upevňovadel, 

 hniloba (dřevěné pražce), 

 koroze (ocelové pražce). 

5.6 Stanovení délky nástupiště 

V celém úseku se pohybuje několik spěšných a osobních vlaků (rychlíků je zde výrazně 

méně). Nejdelší rychlík na této trati má soupravu o šesti vozech + hnací jednotka. Díky 

délce nejdelšího vlaku na trati, lze zjistit minimální délku nástupiště - nástupištní hrany. 

Výpočet délky nástupiště pro spěšné vlaky a rychlíky je uveden v tabulce č. 30. 

Tabulka 30 - Minimální délka nástupiště pro Sp a R 
 

Vozidlo Počet Délka (m) Délka celkem (m) 

Hnací vozidlo 1 14 14 

Přípojné vozy 6 24,5 147 

Délka nástupiště celkem 161 

Celková délka nástupiště + 5 %   170 

Délka nástupišť pro spěšné vlaky a rychlíky je optimální délka nástupiště s 5% rezervou, 

celkem tedy 170 m. Výpočet délky nástupiště vychází z délky nejdelšího rychlíku, tj. R 

935 (+ rezerva). Tato délka nástupiště musí být dodržena všude tam, kde mají  

Sp a R zastavovat. 
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Výpočet délky nástupiště pro osobní vlaky je uveden v tabulce č. 31. 

Tabulka 31 - Minimální délka nástupiště pro Os 
 

Vozidlo Počet vozů Délka (m) Délka celkem (m) 

Motorová jednotka 2 14 28 

Délka nástupiště celkem 28 

Celková délka nástupiště + 5 % 30 

Minimální délka nástupišť pro obsluhu osobních vlaků v tomto úseku je délka 30 m. Tato 

délka tak musí být zaručena ve všech stanicích a zastávkách. Evropský standard 

doporučuje minimální délku nástupiště pro pravidelně zastavující osobní vlaky 100 m,  

tj. minimální délka nástupišť ve všech stanicích by měla být 100 m. V tomto případě 

ovšem po dobu životnosti této trati není žádný předpoklad využívat tak dlouhé osobní 

vozy. Z tohoto důvodu není toto doporučení ze strany EU závazné. 

Další řešení nástupišť a nástupištních hran bude podléhat platným pravidlům 

o navrhování nástupišť. Celý návrh bude odpovídat normě ČSN 73 4959. 

5.7 Změna převýšení tratě Letohrad - Týniště nad Orlicí 

Tabulka č. 32 (v příloze č. 24) udává soupis oblouků v upravované trati, které se posuzují 

kvůli změně převýšení a nedostatku převýšení.  

Žlutě vyznačené „projektované“ rychlosti jsou navrhované rychlosti v jednotlivých 

obloucích, které je v závislosti na délce přechodnic možné navrhnout v dané situaci. 

Délka přechodnice se uvažuje v závislosti na rychlosti a převýšení. Více v kapitole 5.2.3. 

Jedná se tedy o oblouky, u kterých je možné na základě délky mezipřímých, aktuální 

délce stávajících přechodnic navrhnout přechodnici novou, která vyhoví svou délkou do 

dané situace a nebude mít vliv na oblouk vedlejší - případně nebude mít vliv na inflexní 

bod či složené oblouky. 

V závislosti na maximální navrhované rychlosti v upravovaných obloucích, je možné 

navrhnout „novou“ rychlost, která zde může být „reálně“ využita. Tzn. rychlost pro Sp, R 

či Os bude taková, aby bylo možné ze zastávky na tuto rychlost zrychlit, setrvat 

a následně dobrzdit do další dopravny. Z tohoto důvodu není nutné dodržet maximální 

rychlost navrhovanou v tabulce č. 32. 
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Tabulka č. 33 (v příloze č. 24) mapuje stávající rychlostní profil na trati. Červeně 

zvýrazněné rychlosti jsou nižší oproti projektovanému stavu. Dle výpočtu není možné, 

aby souprava, která je průměrně dlouhá 100 m a má zrychlení 0,5 m/s2 zrychlila na 

rychlost která je zde projektovaná (v závorce). Právě proto byl i stávající profil upraven. 

Z tohoto základu bude vycházet výpočet jízdních dob pro navrhované osobní a spěšné 

(R) vlaky.  

Z tabulky č. 34 je patrné, že celou trasu Letohrad – Týniště nad Orlicí je nyní možné 

projet za 42,53 minut. Tento čas neuvažuje s pobyty v zastávkách (má vliv na zvýšení 

dle návrhu grafikonu a čekacích dob pro křižování a další posuny vlaků na trati). 

Tabulka 34 - Přehled o úsecích a jízdní době vlaků v původním stavu 
 

Trať 021 Vzdálenost (Km) Doba jízdy (s) 

Letohrad     

  2,84 192 

Lukavice v Č.     

  4,10 250 

Žamberk     

  6,16 356 

Bohousová     

  1,79 131 

Litice nad O.     

  2,68 188 

Sopotnice z.     

  2,66 175 

Potštejn     

  2,40 163 

Záměl     

  3,00 208 

Doudleby n. O     

  2,63 164 

Kostelec n. O.     

  1,45 110 

Kostelec n. O. m.     

  3,15 186 

Častolovice     

  1,28 101 

Čestice     

  3,51 182 

Lípa n. O. z.     

  2,54 147 

Týniště na. O.     

Celková jízdní doba (min) 42,53 
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Osobní a spěšné vlaky se uvažují samostatně z důvodu: 

 Na trati je několik stanic kde, Sp nebudou zastavovat. 

 Některé stanice na trati neumožňují za stávajících podmínek zastavování Sp. 

 Nově vybudované stanice již počítají s variantou bez zastavování v některých 

zastávkách nevýznamného charakteru. 

 

Stanice, kde spěšné vlaky a rychlíky nebudou zastavovat: 

 Bohousová 

 Litice nad Orlicí 

 Sopotnice zastávka 

 Čestice 

 Lípa nad Orlicí 

5.7.1 Nezastavování Sp v některých stanicích 

Tabulka č. 35 udává počet obyvatel žijících v dané lokalitě. Je patrné že, Sp nevynechá 

obec, kde trvale žije nejméně 1 000 osob. V místě kde Sp nebude zastavovat, je 

přijatelná dopravní obsluha autobusovými linkami. Právě z tohoto důvodu lze 

vyzdvihnout charakteristiku spěšného a rychlého spojení a nezastavovat tak v lokalitách, 

kde je slabá poptávka po těchto spojích. 

Tabulka 35 - Počty obyvatel v lokalitách kde nemá zastavovat Sp 
 

Obec Počet obyvatel Rozloha (Km2) BUS 

Bohousová 168 4,98 ANO 

Litice nad Orlicí * * ANO 

Sopotnice zastávka 938 13,57 ANO 

Čestice 548 4,95 ANO 

Lípa nad Orlicí 519 10,57 ANO 

*) Jedná se o spíše chatařskou kolonii. 

Obce uvedené v tabulce č. 35 nebudou pravidelně obsluhovány spěšnými vlaky 

a rychlíky. Z tohoto důvodu nebude nutné uvažovat zde minimální délku nástupní hrany 

pro Sp a R.  
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Obce budou obsluhovány pouze osobními vlaky (podmínka pokud nezastaví Sp), pro 

které je minimální délka nástupní hrany zachována (ŽST Litice nad Orlicí bude podléhat 

úpravě délky nástupiště z důvodu možného zastavování Sp a R v budoucnu, v této 

diplomové práci se zastavování v této ŽST neuvažuje). Obsluha bude záviset především 

na BUS přepravě, která je v těchto obcích dobře zavedená, a obyvatelé jsou na tyto 

podmínky zvyklý. 

Důvody nezastavení Sp a R v těchto vesnicích: 

 nevýznamný charakter obce, který neodpovídá myšlence rychlého spojení, 

 malý počet obyvatel v obcích, 

 dobrá návaznost autobusovými spoji, 

 kvalitní dojížďka za prací a povinnostmi prostřednictvím BUS a IAD, 

 vysoká cena za zastavení, 

 ztráta atraktivity pro cestující rychlými spoji, 

 velké náklady na úpravu nástupišť pro zastavování delších souprav, 

 problémy s křižováním protisměrných spojů. 

5.8 Návrh rychlostního profilu pro Os  

Tabulka č. 36 (v příloze č. 24) mapuje nový rychlostní profil pro osobní vlaky. Výpočet 

uvažuje se soupravou, která je průměrně dlouhá 100 m a má zrychlení 0,5 m/s2 . 

Z tabulky č. 37 vyplývá, že celou trasu Letohrad - Týniště nad Orlicí je možné projet 

za 41,47 minut. Tento čas neuvažuje s pobyty v zastávkách (má vliv na zvýšení dle 

návrhu grafikonu a čekacích dob pro křižování a další posuny vlaků na trati). 

Tabulka 37 - Přehled o úsecích a jízdní době osobních vlaků v navrhovaném stavu 
 

Trať 021 Vzdálenost (Km) Doba jízdy (s) 

Letohrad     

  2,84 192 

Lukavice v Č.     

  4,10 250 

Žamberk     

  6,16 351 

Bohousová     

  1,79 128 

Litice nad O.     

  2,68 188 

Sopotnice z.     

  2,66 175 
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Trať 021 Vzdálenost (Km) Doba jízdy (s) 

Potštejn     

  2,40 163 

Záměl     

  3,00 194 

Doudleby n. O     

  2,63 157 

Kostelec n. O.     

  1,45 110 

Kostelec n. O. m.     

  3,15 170 

Častolovice     

  1,28 101 

Čestice     

  3,51 168 

Lípa n. O. z.     

  2,54 143 

Týniště na. O.     

Celková jízdní doba (min) 41,47 

5.9 Návrh rychlostního profilu pro Sp 

Tabulka č. 38 (v příloze č. 24) mapuje nový rychlostní profil pro spěšné vlaky. Výpočet 

uvažuje se soupravou, která je průměrně dlouhá 100 m a má zrychlení 0,5 m/s2 . 

Z tabulky č. 39 vyplývá, že celou trasu Letohrad - Týniště je možné projet 

za 36,38 minut. Tento čas neuvažuje s pobyty v zastávkách (má vliv na zvýšení dle 

návrhu grafikonu a čekacích dob pro křižování a další posuny vlaků na trati). 

Tabulka 39 - Přehled o úsecích a jízdní době spěšných vlaků v navrhovaném stavu 
 

Trať 021 Vzdálenost (Km) Doba jízdy (min) 

Letohrad     

  2,84 192 

Lukavice v Č.     

  4,10 250 

Žamberk     

  13,28 703 

Potštejn     

  2,40 163 

Záměl     

  3,00 194 

Doudleby n. O     

  4,08 222 

Kostelec n. O. m.     

  3,15 170 

Častolovice     

  7,33 266 

Týniště na. O.     

Celková jízdní doba (min) 36,38 
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6 Vyhodnocení 

Tabulka 40 - Srovnání jízdních časů 
 

 Trať 021 Jízdní doba (min) Délka upravovaného úseku (km) 

Sp 36,38 40,17 

Os 41,47 40,17 

původní rychlost 42,53 40,17 

Na základě vypočítaných úspor časů, lze z tabulky č. 40 zjistit celkovou jízdní dobu 

v daném úseku pro Os a Sp ve srovnání se stávajícím stavem. 

Nutno myslet na to, že původní Sp nebyl ve výpočtu uvažován. Jeho trasování se od 

jízdní doby Os příliš nemění, jelikož využívá stejnou rychlost a zastavuje v totožných 

zastávkách a železničních stanicích jako Os. 

Pokud budeme uvažovat změnu převýšení uvedených v tabulce č. 32 (součást přílohy 

č. 24), bude nutné podbít celkem 5 248 m kolejového svršku. Viz součet délek oblouků 

uvedené v tabulce č. 41. 

Tabulka 41 - Návrh délek oblouků na podbití 
 

Délka 
oblouku (m) 

Rychlost 
původní 
(km/h) 

Nová rychlost 
(D 100 a I 100) 

Nová rychlost 
(D 150 a I 100) 

Nová rychlost 
(D 150 a I 130) 

Délka 
přechodnic 

L+P (m) 

205 70 105    210 

285 70     85 255 

41 40   65   195 

59 40   65   195 

56 80 160     320 

122 80 115     230 

148 80     95 285 

545 80     110 330 

291 100 180     360 

756 100 180     360 

V obloucích uvedených v tabulce č. 41 se uvažuje s dostatečnou délkou mezipřímé. 

Znamená to, že mezipřímá je dostatečně dlouhá pro vložení nových přechodnic a splňuje 

všechny požadavky normy. 

Stanovení přibližné ceny úpravy změny převýšení v obloucích je uvedená v tabulce č. 

42 na str. 70. 
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Tabulka 42 - Finální odhadovaná cena za podbití 
 

Průměrná cena za 
podbití (Kč/m) 

Podbíjená 
délka (m) 

Počet 
podbití 

VÝSLEDNÁ CENA 

210 5248 3 3 306 240,00 Kč 

Celá optimalizace spočívá v podbití vytipovaných oblouků a nastavení na danou rychlost. 

Tato úprava byla spočítána na investici 3 306 240,00 Kč. Za tuto cenu jsme teoreticky 

schopni dosáhnout časových úspor uváděných v tabulce č. 40 na str. 69. 

Konkrétně osobní vlak je schopný celý úsek absolvovat o 1,06 minuty rychleji oproti 

stávajícímu stavu. Celý úsek absolvuje za 41,47 minut. Spěšný vlak dokáže celý traťový 

úsek absolvovat za 36,38 minut. 

6.1 Závěr 

Na základě zhodnocení všech kladů a záporů, které jsou zmíněny v této diplomové práci, 

se původní záměr zvýšit traťovou rychlost pomocí změny převýšení v obloucích, ve 

kterých je tato úprava možná:  

DOPORUČUJE 

Návrh nemá vliv na inflexní body, délky mezipřímých úseků a výrazný posun na směrové 

poměry celé tratě. Tato úprava uvažuje o změně převýšení v 11 obloucích (včetně úprav 

přechodnic). Více oblouků touto metodou nelze změnit, jelikož by nebylo možné dodržet 

dostatečné mezipřímé a došlo by k zásadní změně směrových poměrů. V tabulce č. 32 

(v příloze č. 24) je přesná poloha upravovaných oblouků. Celý návrh změny převýšení 

je odhadován na investici 3 306 240,00 Kč. Tato cena zahrnuje pouze cenu za tři podbití 

(210 Kč/m).  

Další stupeň ověřování tohoto návrhu, by měl zahrnovat detailní analýzu souvisejících 

nákladů, například cenu a množství potřebného štěrku, počty měněných pražců včetně 

upevňovadel a jejich ocenění nebo množství a cenu měněných kolejnic. 

Dále je nutné detailněji rozpracovat přesnější rychlostní profil nebo ověřit navrhované 

délky s reálnou situaci na trati. 
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Obrázek 9 - Nástupiště v ŽST Letohrad 
 

 
 

Obrázek 10 - Přechod v ŽST Letohrad 
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Obrázek 11 - Pohled na zhlaví směr Týniště nad Orlicí v ŽST Letohrad 
 

 
 

Obrázek 12 - Příchod od BUS nádraží k  ŽST Letohrad 
 
 
 
 



~ 73 ~ 
 

 
 

Obrázek 13 - Pohled na VB v Žamberku 
 

 
 

Obrázek 14 - Pohled od VB v Žamberku - směr Týniště nad Orlicí 
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Obrázek 15 - Pohled z konce nástupiště v ŽST Žamberk - směr Týniště n. O. 
 

 
 

Obrázek 16 - Přejezd za ŽST Žamberk 
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Obrázek 17 - VB v Kostelci nad orlicí město 
 

 
 

Obrázek 18 - Pohled z nástupiště na VB Kostelec nad Orlicí město 
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Obrázek 19 - Pohled směrem na Týniště nad Orlicí v ŽST Kostelec nad Orlicí 
 

 
 

Obrázek 20 - Přechodová konstrukce v Kostelci nad Orlicí město 
 
 
 



~ 77 ~ 
 

 
 

Obrázek 21 - Pohled na VB Častolovice 
 

 
 

Obrázek 22 - Čekající motorová souprava „REGIONOVA“ ve stanici Častolovice 
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Obrázek 23 - ŽST Častolovice 
 

 
 

Obrázek 24 - Cestové návěstidlo v ŽST Častolovice 
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Obrázek 25 - Přestupní vazba vlak - BUS v Častolovicích 
 

 
 

Obrázek 26 - Stav vedlejší koleje v ŽST Doudleby nad Orlicí 
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Obrázek 27 - Pohled na nástupiště v ŽST Doudleby nad Orlicí 

 

 
 

Obrázek 28 - Přechod v ŽST Doudleby nad Orlicí 
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Obrázek 29 - Doudleby nad Orlicí - pohled na zhlaví směr Letohrad 
 

 
 

Obrázek 30 - Výpravní budova Doudleby nad Orlicí 
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8 Zkratky 

BUS  autobusová doprava 

ČD  České dráhy 

GPK  geometrická poloha koleje 

GVD  grafikon 

IAP  individuální automobilová doprava 

Os  osobní vlaky  

R  rychlík 

SO  stavební objekt 

Sp  spěšný vlak 

SSZ  světelné signalizační zařízení 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

TK  temeno kolejnice 

VB  výpravní budova 

ŽST  železniční stanice 
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