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I. Zadání 
 

Jako bakalářskou práci zpracujte návrh rekonstrukce žst. Chlumec nad Cidlinou. 
Cílem rekonstrukce je: 
 

1. Rekonstrukce stanice s ohledem na plánované zdvoukolejnění trasy Velký 
Osek – Hradec Králové.  

2. Rychlost v předjízdných kolejích předpokládejte 60 km/h.  
3. Rekonstrukce nástupišť, s ohledem na bezbariérový přístup a zajištění 

bezpečného nástupu a výstupu cestujících. Nástupiště budou výšky 550 mm 
nad TK. 

4. Zohlednění provozních potřeb železniční stanice, osobní i nákladní dopravy.  
5. Manipulační koleje zachovejte ve stávající poloze. 
6. Respektování územně plánovacích dokumentací. 
7. Optimalizace zapojení tratí a vleček do železniční stanice. 

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 (dvě varianty) 

6. Podélný řez v hlavní průjezdné koleji 

7. Charakteristické příčné řezy 1:100 

8. Vzorový příčný řez vedený nástupištěm 1:50 

9. 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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Anotace 

Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Chlumec nad 

Cidlinou s ohledem na očekávané zdvoukolejnění úseku Velký Osek–Hradec Králové. 

Cílem rekonstrukce je také zvýšení bezpečnosti provozu díky zřízení ostrovních 

nástupišť s mimoúrovňovým přístupem. Bakalářská práce navrhuje dvě varianty 

řešení, z nichž je na základě porovnání vybrána jedna, která je podrobněji 

rozpracována.  
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Summary 

This bachelor thesis deals with a concept of a reconstruction of the railway 

station Chlumec nad Cidlinou with the consideration of the awaited double-tracking 

of the Velký Osek–Hradec Králové railway track. Another goal of this project is an 

improvement of traffic safety due to the implementation of island platforms with a 

grade-separated access. This bachelor thesis offers two kinds of solutions, decides 

the preferable option based on comparison and elaborates upon it in more detail. 
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