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Rekonstrukce železniční stanice Lužná u Rakovníka 

I. Zadání 

Jako bakalářskou práci zpracujte návrh rekonstrukce žst. Lužná u Rakovníka. 

Cílem rekonstrukce je: 
 

1. Rekonstrukce obou zhlaví, tak aby bylo dosaženo rychlosti 70 km/h v 
dopravních kolejích. 

2. Rekonstrukce nástupišť, s ohledem na bezbariérový přístup a zajištění 
bezpečného nástupu a výstupu cestujících. Nástupiště budou výšky 550 mm 
nad TK. 

3. Zohlednění provozních potřeb železniční stanice, osobní i nákladní dopravy.  

4. Optimalizace zapojení všech tratí a vleček do železniční stanice. 

5. Návrh s ohledem na zvýšený pohyb historických drážních vozidel. 

Návrh zpracujte ve dvou variantách a tyto varianty porovnejte. 

II. Vypracování 

1. Technická zpráva 

2. Dopravní schéma stávajícího stavu 

3. Dopravní schémata navrhovaných variant 

4. Přehledná situace 1:10000 

5. Podrobné situace 1:500 (tři varianty) 

6. Vzorový příčný řez vedený nástupištěm (dva řezy) 1:50 

7. Výpočet a podélný profil kolejového rozvětvení v oblouku (dvě varianty) 

8. Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

Upozorňujeme studenta, že podle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách nejsou veřejně 
přístupná všechna místa na dráze mimo prostor určených veřejnosti! 

Veškeré podklady pro vypracování této bakalářské práce poskytne SŽDC. 

 

Ing. Petr Břešťovský, Ph.D. 

ČVUT, FSv, Katedra železničních staveb 
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V Praze dne  

  .....................................  
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE 

LUŽNÁ U RAKOVNÍKA 

RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY STATION 

LUŽNÁ U RAKOVNÍKA 
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Anotace 

V bakalářské práci je navržena rekonstrukce železniční stanice Lužná 

u Rakovníka. Hlavními požadavky jsou zvýšení rychlosti, optimalizace zapojení 

tratí do stanice a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Návrh je 

vypracován ve třech variantách, ze kterých je prostřednictvím multikriteriálního 

hodnocení vybráno nejvýhodnější řešení. Ve všech variantách se objevují 

transformované výhybky a poloostrovní nástupiště s přístupem po centrálním 

přechodu. Ke všem variantám jsou zpracovány dopravní schémata a podrobné 

situace, k vybraným místům pak vzorové příčné řezy a návrh zhlaví. 

Klíčová slova: 

rekonstrukce, stanice, nástupiště, přechod, výhybka 
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Summary 

This bachelor thesis aims to design a reconstruction of the railway station 

Lužná u Rakovníka. The main requirements are increasing the speed, 

optimization of development of switches and increasing safety and comfort for 

passengers. The design is devised in three variations, the multi-criterial 

evaluation is used to determinate the best solution. In all variations there are 

used curved turnouts and island platforms with level crossing. Track diagrams 

and site plans are made for all variations, for the selected locations the model 

cross section and the development of switches are worked out. 

Keywords: 

reconstruction, railway station, platform, footcrossing between platforms, 

turnout 
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SEZNAM PŘÍLOH 

A.  Textová část 

 A.1 Technická zpráva 

 A.2 Fotodokumentace 

 A.3 Multikriteriální hodnocení variant 

B.  Výkresová část 

 B.1.1 Přehledná situace (1:10000) 
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 B.2.4 Dopravní schéma – varianta 3 
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