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Anotace 
Tato diplomová práce se v�nuje analýze stávajícího stavu trati Chlumec nad Cidlinou – Hradec 
Králové v�etn� stanice Chlumec nad Cidlinou. Na základ� provedené analýzy, a to jak 
dopravní, tak technické jsou navrženy potenciální varianty s ohledem na dopravní a technické 
možnosti tohoto tra�ové úseku a samotné železni�ní stanice. Vybraná varianta je dále 
zpracována a vyprojektována tak, aby zajištovala podmínky plynoucí pro modernizaci 
celostátní dráhy s ohledem na bezpe�nost, plynulost, konkurenceschopnost a atraktivitu trati. 
V rámci práce došlo k posouzení investi�ních náklad� a k úprav� všech dopraven 
nacházejících se na �ešeném úseku.      
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Annotation 
This diploma thesis deals with the analysis of the current state of the track Chlumec nad 
Cidlinou - Hradec Králové including station Chlumec nad Cidlinou. On the basis of the analysis, 
and it how transport and technical, are designed potential variants with regard to the transport 
and technical possibilities of this track section and the railway station itself.�The chosen variant 
is further elaborated and designed to ensure the conditions for modernizing the national 
railroad with respect to the safety, fluency, competitiveness and attractiveness of the track. In 
the course of the work, the investment costs were assessed and all stations on the track were 
adjusted  
   

Key words: 

increasing the speed line, safety of railway transport, modernization of infrastructure, security 

equipment, competitiveness, driving and travel times,�investment costs. 

�

Jakub.Bacik
Tužka



�

��
�

1 ÚVOD ............................................................................................................................. 8

2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO A PROVOZNÍHO STAVU TRA�OVÉHO 

ÚSEKU .................................................................................................................................. 9

2.1 MORFOLOGICKÝ A HISTORICKÝ ÚVOD .......................................................................... 9 

2.2 POPIS TRA�OVÉHO A STANI�NÍHO ÚSEKU .................................................................. 10 

2.2.1 Tra�ový úsek ...................................................................................................... 10

2.2.2 Železni�ní stanice Chlumec nad Cidlinou ........................................................... 11

2.2.3 P�epravní vztahy v rámci HK – Praha a ChnC .................................................... 12

2.3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO PROVOZNÍHO STAVU STANI�NÍHO A TRA�OVÉHO ÚSEKU ........... 13 

2.3.1 Sou�asná osobní doprava .................................................................................. 13

2.3.2 Sou�asná nákladní doprava ............................................................................... 14

2.4 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO STAVU STANI�NÍHO A TRA�OVÉHO ÚSEKU ............ 16 

2.4.1 Seznam železni�ních p�ejezd� ........................................................................... 16

2.4.2 Sm�rové a výškové pom�ry na tra�ovém a stani�ním úseku .............................. 18

2.4.2.1 Sm�rové vedení .......................................................................................... 18 

2.4.2.2 Výškové vedení ........................................................................................... 20 

2.4.3 Železni�ní svršek na tra�ovém úseku v�etn� stanice ChnC ................................ 20

2.4.4 Stani�ní výhybky ................................................................................................ 24

2.4.5 Nástupišt� železni�ních stanic a zastávek .......................................................... 26

2.4.6 Tra�ové a stani�ní zabezpe�ovací za�ízení ........................................................ 28

2.4.7 Popis dopraven a zastávek umíst�ných na tra�ovém a stani�ním úseku ............ 28

2.4.7.1 Chlumec nad Cidlinou ................................................................................. 28 

2.4.7.2 Nové M�sto nad Cidlinou ............................................................................ 30 

2.4.7.3 Káranice ...................................................................................................... 30 

2.4.7.4 Dob�enice ................................................................................................... 31 

2.4.7.5 Praska�ka ................................................................................................... 32 

2.4.7.6 Zastávky ..................................................................................................... 32 

3 VYHODNOCENÍ SOU�ASNÉHO STAVU A ZVÁŽENÍ POTENCIÁLU �EŠENÉHO 

ÚSEKU ................................................................................................................................ 35

3.1 VYHODNOCENÍ SOU�ASNÉHO STAVEBNÍHO A PROVOZNÍHO STAVU .............................. 35 

3.2 POTENCIÁL TRA�OVÉHO A STANI�NÍHO ÚSEKU........................................................... 36 

4 NÁVRH DOPRAVNÍ KONCEPCE ................................................................................ 38

4.1 OSOBNÍ DOPRAVA.................................................................................................... 38 

4.2 NÁKLADNÍ DOPRAVA ................................................................................................ 39 

4.3 CESTOVNÍ DOBY ...................................................................................................... 40 



�

��
�

4.4 SOUPRAVY VOZIDEL................................................................................................. 40 

5 NÁVRH TECHNICKÝCH ÚPRAV UMOŽ�UJÍCÍ ZVÝŠENÍ TRA�OVÉ RYCHLOSTI VE 

DVOU VARIANTÁCH .......................................................................................................... 42

5.1 ZÁSADY MODERNIZACE A OPTIMALIZACE VYBRANÉ ŽELEZNI�NÍ SÍT� ............................ 42 

5.2 VARIANTA V120 ...................................................................................................... 43 

5.3 V160 ...................................................................................................................... 46 

5.4 TECHNICKÉ ÚPRAVY PLYNOUCÍ PRO OB� VARIANTY (V120, V160) .............................. 49 

5.4.1 Železni�ní svršek ............................................................................................... 49

5.4.2 Železni�ní spodek .............................................................................................. 50

5.4.3 Úprava železni�ních p�ejezd� ............................................................................ 51

5.4.4 Tra�ové, stani�ní a vlakové zabezpe�ovací za�ízení .......................................... 52

5.5 OBECNÉ ÚPRAVY �I STANOVENÍ PLYNOUCÍ PRO OB� VARIANTY (V120, V160) ............. 53 

6 VARIANTNÍ VÝPO�ET INVESTI�NÍCH NÁKLAD� .................................................... 55

7 POROVNÁNÍ NAVRŽENÝCH VARIANT ...................................................................... 57

7.1 V120 ...................................................................................................................... 57 

7.2 V160 ...................................................................................................................... 58 

7.3 ZÁV�R POROVNÁNÍ .................................................................................................. 58

8 PODROBNÉ TECHNICKÉ �EŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY ........................................ 59

8.1 ŽST. CHLUMEC NAD CIDLINOU .................................................................................. 59 

8.2 ZAST. NOVÉ M�STO NAD CIDLINOU ........................................................................... 60 

8.3 ŽST. KÁRANICE ....................................................................................................... 61 

8.4 ŽST. DOB	ENICE ..................................................................................................... 62 

8.5 ŽST. PRASKA�KA .................................................................................................... 62 

9 ZÁV�R ......................................................................................................................... 64

10 POUŽITÉ ZDROJE ....................................................................................................... 66

10.1 LITERATURA ............................................................................................................ 66 

10.2 INTERNETOVÉ ZDROJE ............................................................................................. 66 

11 SEZNAM OBRÁZK� .................................................................................................... 68

12 SEZNAM TABULEK..................................................................................................... 69

13 SEZNAM P�ÍLOH ........................................................................................................ 71



�

��
�

Seznam použitých zkratek�

�

BP  Bakalá�ská práce 

CP  Centrální p�echod 

�R  �eská republika 

�D  �eské dráhy 

DK  Dopravní kancelá�

DÚ  Drážní ú�ad 

GVD  Grafikon vlakové dopravy 

HK  Žst. Hradec Králové hl.n. 

HV  hnací vozidlo 

ChnC  Chlumec nad Cidlinou 

IAD  Individuální automobilová doprava 

IDS  Integrovaný dopravní systém 

KO  Kolejový obvod 

MD  Ministerstvo dopravy 

NMnC  Žst. Nové M�sto nad Cidlinou 

Os  Osobní vlak 

O	  Oblastní �editelství  

PCE  Pardubice 

PRA  hl. m. Praha 

PZZ  P�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení 

R  vlak kategorie R 

Sp  Sp�šný vlak 

SZZ  Stani�ní zabezpe�ovací za�ízení 

SŽDC  Správa železni�ní dopravní cesty 

TV  Trak�ní vedení 

TK  Temeno kolejnice 

TZZ  Tra�ové zabezpe�ovací za�ízení 

VB  Výpravní budova 

Žst.  Železni�ní stanice 

�



�

��
�

1 Úvod 

Diplomová práce plynule navazuje na bakalá�skou práci, která byla vypracována na záv�r 

mého bakalá�ského studia v roce 2016. Od tohoto okamžiku došlo v rámci železni�ní dopravy 

k mnoha zm�nám �i posun�m. I p�esto se dá �íci, že železnice nadále prochází obdobím r�stu 

poptávky po p�eprav� a postupuje prosperujícím �asem, kdy její význam neustále roste. Po�et 

p�epravených cestujících nadále roste a trend v oblasti nákladní dopravy je taktéž naklon�n 

na kladný sm�r. Od roku 2013 neustále roste p�epravní výkon (mil.tkm) z hodnoty 13965 na 

15619. Z tohoto d�vodu je pot�ebné i nadále podporovat revitalizace, modernizace �i výstavby 

nových moderních úsek�, které budou tvo�it pilí� jak v osobní, tak nákladní doprav�. Tuto 

podporu je pot�eba zajistit nejen pomocí technických, dopravních �i stavebních úprav, ale je 

d�ležité dbát i na obraz, který železnice vytvá�í jako celek. Nejedná se o prvek, který by m�l 

rozd�lovat (krajinu, m�sta, kraje, apod.), ale o prvek, který už od svého historického vzniku 

spojoval a hrál roli v mnoha významných událostech.  

V rámci své praxe v projek�ní firm�, která se zabývá projektováním železni�ních staveb, mám 

možnost nahlédnout až do samotných detail� celého procesu od samotné studie 

proveditelnosti do výsledného projektu p�es všechny náležitosti, které s tímto souvisí. Tyto 

zkušenosti z praxe a znalosti, které jsem nabyl p�i studiu na fakult�, jsem využil p�i detailn�jším 

zkoumání, posouzení a vyprojektování vybraného tématu diplomové práce.  

První �ást práce se zabývá analýzou sou�asného technického, stavebního a dopravního 

stavu, který je zhodnocen v prvních kapitolách samotné práce. Na základ� tohoto zkoumání 

došlo k navržení dvou variant, které jsou vhodné pro danou lokalitu ke zvýšení potenciálu této 

trati a dopravnímu pozvednutí stanice Chlumec nad Cidlinou, která leží na rozhraních více 

tratí. Druhá �ást práce je porovnání navržených variant na základ� osv�d�ené rozhodovací 

metody. U výsledné varianty dochází následn� k úprav� stanic a zastávek s výsledným 

zhodnocením a popsáním navržených �ešení.  

Poslední, tedy t�etí �ást, je výkresová, kde jsou zpracovány p�ílohy k výsledné variant�. U 

obou variant je dopln�n výpo�et investi�ních náklad�, který tvo�í základ pro ekonomické 

posouzení stavby.     

Cílem této diplomové práce je p�edstavit variantu, která vytvá�í p�ípadné konkurenceschopné 

alternativní spojení oproti I. koridoru a nabízí vyšší kapacitu, bezpe�nost na trati a nižší 

cestovní doby jednotlivých spoj� než je tomu dosud. Tímto je nabídnut vyšší potenciál, který 

op�t p�isp�je k zefektivn�ní železni�ní dopravy v tomto regionu a p�isp�je k navýšení po�tu 

p�epravených cestujících a to p�evážn� na relaci PRA - HK.    
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2 Analýza stávajícího stavebního a provozního stavu tra	ového 

úseku 

Morfologický a historický úvod 

�

Vybraný železni�ní úsek vedoucí z Chlumce nad Cidlinou (v�etn�) do Hradce Králové (mimo) 

je sou�ástí celostátní dráhy vedoucí z Velkého Oseku do Chocn�. Úsek spole�n� se stanicí je 

situován v nížinné oblasti Východolabské tabule. Samotná stanice ležící v severní �ásti m�sta 

Chlumec nad Cidlinou v t�sné blízkosti Chlumeckého rybníku je pak vzdálena necelých 27 km 

od krajského m�sta Hradec Králové. Podél stávající trati se nachází n�kolik významných 

krajinných prvk�. Vzhledem k umíst�ní v rybníká�ské oblasti Východních �ech dominují vodní 

plochy. Silné zastoupení je v ChnC, kde mimo zmi
ovaného Chlumeckého rybníku dominují i 

rybníky Jordán a Vítkovský. V t�sné blízkosti trati se nachází i písník Dubina, který leží u 

odbo�ky Pla�ice. D�ležitým faktorem je, že tra� neprochází p�es žádnou p�írodní rezervaci ani 

chrán�nou krajinnou oblast.    

První historický milník p�ichází v roce 1870, kdy byla otev�ena tra� Chlumec nad Cidlinou – 

Nový Bydžov a o 3 roky pozd�ji, p�esn�ji v �íjnu došlo k zahájení provozu na trati Chlumec nad 

Cidlinou – Hradec Králové. Tyto provozy byly zahájeny jen díky povolovacímu listu Františka 

Josefa Prvního ze dne 8. zá�í 1868, který umožnil zahájení stavby lokomotivní železnice 

nazvané “Rakouské železnice severozápadní“. Prvním vlastníkem a zárove
 provozovatelem 

byla spole�nost Rakouská severozápadní dráha, která tra� vlastnila až do svého zestátn�ní 1. 

1. 1908. V roce 1901 byla uvedena do provozu místní dráha Chlumec nad Cidlinou – M�stec 

Králové, kdy p�vodní název stanice byl Chlumec. Až v roce 1921 došlo k p�ejmenování stanice 

do dnešní podoby na Žst. Chlumec nad Cidlinou. Roku 1964 došlo k celkové p�estavb�

nádraží. Elektrický provoz na tomto úseku byl zahájen 6. 1. 1964 v 13:20, který platil od 

samotného hlavního m�sta až po HK. Parní trakce byla zrušena roku 1971. V dalších letech 

docházelo k drobným úpravám, zm�nám �i rekonstrukcím a to p�evážn� na tra�ovém úseku. 

V�tší modernizace se tra� do dnešního data nedo�kala a p�evážn� stanice Chlumec nad 

Cidlinou postrádá již delší dobu lesk, který m�la v dobách minulých.  
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Obrázek 1: Tra	 020 Chlumec nad Cidlinou (v�etn�) – Žst. Hradec Králové [7] 
�

Popis tra	ového a stani�ního úseku 

2.2.1 Tra	ový úsek 

Tra�ový úsek Chlumec nad Cidlinou (km 0,000) – Nové M�sto nad Cidlinou (km 3,836)           - 

Káranice (km 8,094) – Dob�enice (km 14,938) – Praska�ka (km 20,570) - Hradec Králové hl. 

n. (km 27,957) je celostátní tratí. Jedná se o jednokolejnou tra�, elektrizovanou stejnosm�rnou 

nap��ovou soustavou 3 kV. Celá tra� leží v královehradeckém kraji podél komunikace II/611, 

která tra� kopíruje od za�átku až do konce �ešeného úseku. Maximální stanovená tra�ová 

rychlost je 100 km/h (mimo lokálních propad�), která platí pro oba sm�ry. Maximální tra�ová 

t�ída zatížení je na úseku Hradec Králové – Pla�ice C3/100 a od Pla�ic do Chlumce nad 

Cidlinou D4/100. V prvním p�ípad� se jedná o zatížení 20t/nápravu a 7,2t na b�žný metr 

vozidla. V druhém p�ípad� se jedná o zatížení, na které jsou projektovány koridorové trati v �R 

(22,5t/nápravu a 8t/metr). Skupina p�echodnosti je stanovena na 3 a pr�jezdný pr��ez 

odpovídající kinematickému obrysu GCZ3 je Z-GCZ3. Zábrzdná vzdálenost je na celém úseku 

nastavena na 700 m. Vzhledem k rovinatému podloží je maximální podélný sklon 10 ‰. 

Minimální polom�r oblouku nacházející se na dané trati je 280 m. Tra� je provozována dle 

p�edpisu D1 a spadá pod O	 Hradec Králové. Nejdelší délka vlaku osobní dopravy �iní 320 m 

a nákladní dopravy 500 m. Tra� je za�azena do sytému IREDO (Integrovaná regionální 

doprava Východních �ech) a do systému VYDIS (Východo�eský dopravní integrovaný 

systém). Oba tyto systémy mají za úkol zefektivnit ve�ejnou dopravu Pardubického a 

Královehradeckého kraje za ú�elem zlepšení p�estupních a kapacitních služeb. D�ležitou roli 

hraje p�estup z autobusové na drážní dopravu.  
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2.2.2 Železni�ní stanice Chlumec nad Cidlinou 

Železni�ní stanice ChnC leží v km 0,000 = 22,773 jednokolejné trat� Choce
 – Velký Osek. 

Je stanicí s pr�jezdným uspo�ádáním kolejišt� a dle povahy práce smíšenou (význam v osobní 

i nákladní doprav�). Z hlediska polohy na síti, respektive dle provozní stránky se jedná o stanici 

mezilehlou pro hlavní tra� (505) a odbo�nou pro trat� 541D ChnC – K�inec a 510A ChnC – 

Trutnov hl. n. Stanice disponuje celkem osmi dopravními kolejemi, kde dv� jsou použity jako 

hlavní stani�ní pro každý sm�r, které jsou propojeny spojkami na rychlost 40 km/h. Další dv�

dopravní koleje jsou použity jako p�edjízdné a ostatní �ty�i jsou jako ostatní dopravní koleje. 

Do stani�ních kolejí ústí také �ty�i vle�ky, a to a� už do lichých, tak sudých skupin. Nechybí 

zde ani manipula�ní koleje, které jsou zde zastoupeny �íslem 7. Osové vzdálenosti 

jednotlivých kolejí se pohybují od 4,5 m až do 9,5 m v r�zných místech stanice. 

Vzhledem k pom�rn� „rozsáhlému“ kolejišti a v minulosti �etn�jšímu využívání osobní 

železni�ní p�epravy je zde celkem p�t úrov
ových nástupiš�, na které je umožn�n p�ístup 

pomocí dvou úrov
ových p�echod� v km 22, 821 a km 22, 773.  

Stanice má výpravní oprávn�ní pro oblast p�epravy vozových zásilek ve vnitrostátní i 

mezinárodní p�eprav� a je vybavena jak bo�ní, tak �elní rampou. Z tohoto faktu i z místního 

šet�ení vyplývá, že nákladní p�eprava je ve stanici hojn� využívána v podob� odstavné povahy. 

Výpravu vlaku zajiš�ují dva výprav�í, kte�í mají stanovišt� v dopravní kancelá�i VB vedle 

kancelá�í SŽDC. Úlohou stanice je zajistit obsluhu pomocí ve�ejné dopravy místním ob�an�m 

(rok 2017 – 5400 obyv.). V Chlumci nad Cidlinou tvo�í železnice bránu do m�sta a je využívána 

nejen jako prost�edek za prací, ob�anskou vybaveností a jinými v�cmi, ale i za kulturou, kterou 

v Chlumci zastupuje park se zámkem Karlova Koruna (1721 – 1723) od samotného 

velearchitekta Santini Aichela. P�ed výpravní budovou se nachází BUS terminál a 

p�ednádražní prostor, který v minulých letech došel ke svojí celkové rekonstrukci i s p�ilehlými 

ulicemi v okolí nádraží. Docházková vzdálenost z centra m�sta �iní cca 900 m (12,5 min p�i 

rychlosti chodce 1,2 m*s-1).  



�

	��
�

Obrázek 2: VB v Žst. Chlumec nad Cidlinou [foto – autor 2018] 

2.2.3 P
epravní vztahy v rámci HK – PRA a ChnC 

P�epravní vztahy, které je možno získat z nejnov�jších dat ze s�ítání lidu, dom� a byt� z roku 

2011 ukazují, že mezi Hradcem Králové a Prahou dochází k pom�rn� „frekventované“ 

p�eprav� osob a to jak pomocí železni�ní dopravy (HK – PCE – PRA, HK – PRA), tak pomocí 

IAD �i autobusové dopravy. Do zam�stnání z HK dojíždí do Prahy denn� 695 osob. Opa�n�

se jedná o �íslo 384. Mimo toto dojížd�ní dochází i k studentské dojíž�ce a to jak do Prahy, 

tak do HK. Zajímav�jší a podstatn� v�tší je �ást student� dojížd�jících do Prahy, kdy se jedná 

o �íslo 555 každodenn� dojížd�jících a opa�n� o �íslo 52 dojížd�jících každý den. Z ve�ejných 

dat se dají obstarat i data ohledn� m�sta Chlumec nad Cidlinou. Tyto data ukazuje graf 1: 

Dojíž�ka/vyjíž�ka Chlumec nad Cidlinou. V rámci grafu nejsou zobrazeny hodnoty, které 

ukazují p�ímo na po�et osob p�epravených pomocí železni�ní dopravy, ale jedná se o �ísla, 

která p�edstavují sumu všech možných prost�edk�. Jelikož se jedná o rok 2011 a dnes se píše 

rok 2018, tak se dá p�edpokládat vzhledem k dnešní velmi nízké nezam�stnanosti (cca 3,5%) 

a mírnému nár�stu po�tu obyvatelstva, že �ísla jsou v �ádu desítek vyšší. Nahrává tomu i fakt, 

že po�et obyvatel v Chlumci nad Cidlinou mírn� vzrostl.    
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Analýza stávajícího provozního stavu stani�ního a tra	ového úseku 

2.3.1 Sou�asná osobní doprava 

Rozsah osobní dopravy v sou�asném stavu je získán dle grafikonu vlakové dopravy pro rok 

2017/2018, který je brán jako hlavní podklad a je rozpracován jako samotná p�íloha této 

diplomové práce. Dle GVD jsou zastoupeny na daném úseku tyto linky: 

� R Praha hl. n. – Hradec králové hl. n. – Trutnov hl. n. (linka R10), interval této linky 

je 60 min ve špi�ce i v sedle mimo jednoho spoje s intervalem 120 min v poledne. Linka 

zastavuje pouze ve stanici Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové hl. n. Ostatní 

dopravny projíždí. Cestovní doba �iní 22 minut. 

� Sp Chlumec nad Cidlinou – Choce�, pouze jeden spoj za 24h (vlak �. 1863). Vlak 

zastavuje ve všech stanicích a zastávkách na trati. Cestovní doba �iní z ChnC do HK 

27 minut. 

� Os Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n., interval 60 minut ve špi�ce a 120 

minut v sedle. Osobní vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách. Cestovní doba 

osobních vlak� �iní 32 – 37 minut v závislosti na nutnosti k�ižování. 
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Z výše uvedeného seznamu plyne, že jediným dálkovým osobním vlakem jsou vlaky v rámci 

kategorie R (linky R10). Tyto vlaky jsou v GVD konstruovány tak, aby probíhalo plynulé 

k�ižování s protism�rnými vlaky téže kategorie ve stanici Chlumec nad Cidlinou, a �asov� jsou 

situovány tak, aby byl prostor pro p�ípadný p�ep�ah v HK na sm�r Trutnov �i možný obrat 

soupravy v opa�ném sm�ru (HK – ChnC). Regionální osobní doprava je zajišt�na pomocí 

vlak� kategorie Sp a Os, které jsou navrženy tak, aby spole�n� s linkou R10 zkracovali interval 

mezi ChnC a HK na cca 30 minut. Osobní vlaky se k�ižují s vlaky kategorie R v železni�ní 

stanici Praska�ka a ke vzájemnému k�ižování s téže kategorií opa�ného sm�ru dochází ve 

stanici Káranice. Z tohoto plyne, že rizikový úsek na krátké jízdní doby je mezi již výše 

zmi
ovanými stanicemi (Praska�ka – Káranice), kde m�že dojít k narušení stability GVD. 

Mimo tyto pravidelné k�ižování s vlaky osobní dopravy je nutné zajistit i k�ižování s vlaky 

nákladní dopravy, které mimo no�ního okna využívají i �asové mezery v rámci celého dne. 

Souprava nasazená na tra� je v�tšinou složena z lokomotivy �ady 163, která má 2 – 10 voz�

(nej�ast�ji Bpee, B, Bmz, BDs, ABpee). Dále jsou zde využívány motorové jednotky �ady 814 

a v neposlední �ad� i motorové vozy �ady 854. Na vlaky kategorie R jsou nasazeny zmi
ované 

lokomotivy �ady 163, které mají maximální rychlost 120 km/h a pln� tak vyhovují stávající 

maximální tra�ové rychlosti.  

Bližší údaje a soupis jednotlivých vlak� v�etn� nabízené celodenní kapacity je uveden v 

P�íloze 2a: Seznam osobních vlak� na trati ChnC - Hradec Králové dle GVD 2017/2018 v 

pracovní den. V rámci zkoumání samotné stanice Chlumec nad Cidlinou nám vstupují do údaj�

i vlaky kategorie Sp na lince Kolín – Trutnov hl. n., a vlaky Os sm��ující z/do Chlumce nad 

Cidlinou z M�stce Králové a Nového Bydžova na r�zných linkách. Tyto vlaky nejsou detailn�

zkoumány, ale jejich po�et je zohledn�n v návrhu po�tu nástupních hran ve stanici ChnC. 

2.3.2 Sou�asná nákladní doprava 

Rozsah nákladní dopravy v sou�asném stavu je získán stejn� jako v p�ípad� osobní dopravy 

dle grafikonu vlakové dopravy pro rok 2017/2018. Tra�ový úsek Žst. Chlumec nad Cidlinou - 

HK pat�í mezi nejzatížen�jší úseky na celé trati ozna�ované dle GVD �íslem 505. Dominantní 

postavení na této trase zastupuje nákladní doprava (Pn), která navazuje na automobilový 

závod Škoda Auto a. s., kdy dochází k p�eprav� bu� prázdných �i plných autovoz�. Tyto vlaky 

sm��ující do vlakotvorných stanic, kde probíhá složení do rychlých nákladních vlak� (Nex).  

Denn� se jedná o 7-8 pár� vlak� sm��ujících p�es Chlumec nad Cidlinou bu� sm�r Nymburk, 

nebo Týništ� nad Orlicí (�eská T�ebová). Další hlavní postavení zde sehrává p�eprava uhlí ze 

severo�eské pánve do uhelné elektrárny Opatovice nad Labem p�es odbo�ku Pla�ice. Denn�

se jedná o 4 páry jezdících souprav. K t�mto pár�m p�istupuje další pár, jezdící na trase 

Trutnov – Doly Bílina, p�epravující stejnou komoditu. V nácestných stanicích jsou zastoupeny 



�

	��
�

vlaky kategorie Mn, které již tvo�í menší díl pomyslného kolá�e nákladní dopravy. Jedná se 

p�evážn� o vlak sm��ující z/do stanice Dob�enice, kde probíhá nakládka/vykládka kulatiny. 

Ložné manipulace probíhají i v ChnC a to díky vle�kám sm��ujícím do této stanice. V minulosti 

probíhaly místní práce i ve stanici Káranice, kde dnes již žádné práce neprobíhají. P�evážná 

�ást nákladních vlak� je využívána p�edevším v no�ních hodinách, kdy dochází k úplnému 

útlumu osobní p�epravy a je zde možnost k využití volné kapacity trati bez nutnosti k�ižování a 

zbyte�né ztráty �asu zp�sobených �ekáním na volnost tra�ové koleje. Detailní p�ehled je 

patrný z P�ílohy 2b: Seznam nákladních vlak� na trati ChnC - Hradec Králové dle GVD 2018 

v pracovní den. Jednotlivé cestovní doby na zkoumané trati pro každý vlak jsou uvedeny v již 

zmi
ované p�íloze. 

Obrázek 3: Nákladní vlak s prázdnými autovozy p
ed Žst. Káranice [foto – autor 2018] 
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Analýza stávajícího stavebního stavu stani�ního a tra	ového úseku 

2.4.1 Seznam železni�ních p
ejezd�

Vysv�tlivky: 

MK     místní komunikace 

ÚK     ú�elová komunikace 

PZS 3SNI    sv�telné p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení, automatické ovládání, 
   bez závor, bez pozitivního signálu, podávající informace o svém stavu 

Tabulka 1: Seznam železni�ních p
ejezd�

�íslo 

p
ejezdu 
Úsek Poloha [km] 

Typ k
ížené 

komunikace 

Typ 

zabezpe�ení 

P3978 P�evýšov - ChnC 21,716 – 21,724 MK PZS 3SBI 

P 3980 ChnC - NMnC 0,312 – 0,337 II/327 PZS 3ZNI 

P 3981 NMnC - Káranice 5, 913 – 5,916 MK PZS 3SBI 

P 3982 NMnC - Káranice 7, 200 – 7,203 ÚK k 

P 3983 Žst. Káranice 7, 572 – 7,580 III/32728 PZS 3ZBI 

P 3984 Žst. Káranice 8, 419 – 8,426 III/32731 PZS 3SBI 

P 3985 Káranice - Dob�enice 9, 328 – 9,333 ÚK k 

P 3986 Káranice - Dob�enice 9, 791 – 9,796 ÚK PZS 3SBI 

P 3987 Káranice - Dob�enice 10, 173 – 10,176 ÚK k 

P 3988 Káranice - Dob�enice 11, 609 – 11,619 III/32313 PZS 3ZBI 

P 3989 Káranice - Dob�enice 12, 058 – 12,063 ÚK k 

P 3990 Káranice - Dob�enice 13, 567 – 13,577 II/323 PZS 3ZBI 

P 3991 Dob�enice - Praska�ka 15, 202 – 15,211 III/32316 PZS 3ZNI 

P 3992 Dob�enice - Praska�ka 16, 643 – 16,648 ÚK PZS 3SBI 

P 3993 Dob�enice - Praska�ka 17,832 – 17,842 III/32319 PZS 3ZBI 

P 3994 Dob�enice - Praska�ka 18, 703 – 18,711 ÚK PZS 3SBI 

P 3995 Dob�enice - Praska�ka 19, 630 – 19,635 ÚK PZS 3SNI 

P 3996 Praska�ka – Pla�ice 20, 913 – 20,923 III/32326 PZS 3ZNI 

P 3997 Praska�ka – Pla�ice 21, 902 – 21-912 III/32326 PZS 3ZBI 

P 3998 Praska�ka – Pla�ice 22, 460 – 22,465 ÚK PZS 3SBI 

P 3999 Pla�ice - HK 25, 117 – 25,122 ÚK PZS 3SBI 

P 4000 Pla�ice - HK 26, 193 – 26,198 MK PZS 3SBI 

P 4001 Pla�ice - HK 26, 734 – 26,739 MK PZS 3SNI 
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PZS 3SBI  sv�telné p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení, automatické ovládání, 
   bez závor, s pozitivním signálem, podávající informace o svém stavu 

PZS 3ZNI   sv�telné p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení, automatické ovládání, se 
   závorami, bez pozitivního signálu, podávající informace o svém stavu 

PZS 3ZBI   sv�telné p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení, automatické ovládání, se 
   závorami, s pozitivním signálem, podávající informace o svém stavu 

k     p�ejezd zabezpe�en výstražnými k�íži 

Z tabulky 1: Seznam železni�ních p�ejezd� vyplývá, že se na zkoumaném úseku nachází 

celkem 22 železni�ních p�ejezd� r�zného typu zabezpe�ení, a to od zabezpe�ení pomocí 

výstražných k�íž�, které jsou umíst�ny na úrov
ovém k�ížení s ú�elovou komunikací až po 

PZS 3ZBI, které jsou na úrov
ových k�ížení frekventovaných komunikací s dráhou. Na úseku, 

dlouhém cca 27 km je umíst�no 22 p�ejezd�, což odpovídá celorepublikovému pr�m�ru naší 

železni�ní sít�, kdy na 1 km trat� p�ipadá cca 0,8 p�ejezdu. Tato statistika je zna�n� alarmující 

a rozhodn� nep�ispívá ke zvýšení bezpe�nosti p�i k�ížení dráhy s pozemní komunikací. 

Úrov
ová k�ížení je nezbytn� nutné v co nejvyšší možné mí�e rušit �i modernizovat ze MÚK a 

ponechat pouze v p�ípadech, kdy tomu nedovolují výškové �i politické (ob�anské) pom�ry.   

Od 1. 1. 2016 do 1. 4. 2018 došlo na zmi
ovaných p�ejezdech k 5 dopravním nehodám. 

Nejvážn�jší se stala na p�ejezdu s ozna�ením P4000, kde byly po srážce vlaku s osobním 

vozidlem usmrceny 2 osoby. Tato statistika p�ispívá ke zvyšujícímu se trendu po�tu 

dopravních nehod v oblasti úrov
ového k�ížení.  

Z hlediska konstrukce se ve v�tšin� p�ípad� jedná o železni�ní p�ejezdy jednokolejné 

s celoplošným �i plošným uložením. 
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Obrázek 4:  P3991 za Žst. Dob
enice [foto - autor 2018] 

2.4.2 Sm�rové a výškové pom�ry na tra	ovém a stani�ním úseku  

2.4.2.1 Sm�rové vedení 

Tabulka 2: Sm�rové pom�ry na tra	ovém a stani�ním úseku koleje �. 1

Stani�ení [km] 
V100

[km/h] 
V130

[km/h] 
R

[m] 
D

[mm] 
Lk
[m] 

Ld
[m] 

Oblouk 

21,713 – 22,122 75 80 322 125 81,00 81,00 pravý 

22,372 – 22,667 80 80 
4100 
1500 
900 

23 

27,00 
- 
- 
- 

27,00 
- 
- 
- 

složený 
levý 

22,875 – 22,936 95 110 1120 0 - - pravý  

22, 964 – 23,025 95 110 1120 0 - - levý 

0, 352 – 0,839 100 105 690 95 
116,08 

60,01 

116,08 

60,01 
pravý 
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0,981 – 1,309 100 105 610 95 140,00 140,00 levý 

1, 594 – 2, 061 90 100 473 136 
126, 23 

111, 16 

126, 23 

111, 16 
levý 

3, 132 – 3, 551 100 140 1180 74 
122, 03 

142, 05 

122, 03 

142, 05 
levý 

8, 207 – 8,368 100 140 2000 0 - - pravý 

15,051 – 15,134 100 120 2250 25 26 26 pravý 

15,219 – 16,293 100 160 
5900 
3000 

0 
- 
- 

72 
- 

složený 
 levý 

17,492 – 17,524 100 160 70000 0 - - levý 

19,051 – 19,081 100 160 10000 0 - - pravý 

21,531 – 21,811 100 160 3200 0 - - levý 

23, 816 – 24, 224 90 100 
10000 

500 

- 

140 

- 
85 
85 

- 
85 
85 

složený 
levý 

�

Tabulka 2:�Sm�rové pom�ry na tra�ovém a stani�ním úseku koleje �. 1 ukazuje vý�et všech 

oblouk�, které se nacházejí na daném tra�ovém i stani�ním úseku. V parametrech oblouk�, 

nacházející se v oblasti stanice Chlumec nad Cidlinou v�etn� oblouk� ve stani�ním úseku je 

patrné, že není možné dosáhnout rychlosti vyšší než 75 - 100 km/h. V obloucích umíst�ných 

na tra�ovém úseku jsou zjevné místní propady rychlostí z maximální tra�ové rychlosti na 90 

km/h. Tyto propady jsou zp�sobeny nedostate�ným polom�rem, nedostate�ným p�evýšením 

v oblouku �i nedostate�nou délkou p�echodnice na dané p�evýšení. Rychlosti uvedené 

v tabulce odpovídají rychlostník�m typu N a platí pro oba sm�ry. Na trati mezi stanicemi Nové 

M�sto a Chlumec nad Cidlinou je umíst�n i rychlostník typu 3 pro vozidla se skupinou 

p�echodnosti 3, kde dochází ke snížení rychlosti až na 70 km/h. V rámci analýzy stávajících 

oblouk� s jejich parametry byl proveden i výpo�et pro V130. Jedná se o maximální rychlost, 

kterou jsou schopny dosáhnout vozidla s využitím nedostatku p�evýšení až 130 mm. Z tabulky 

je patrné, že p�i využití rychlosti V130 dochází k eliminaci rychlostních propad� z maximální 

tra�ové rychlosti. Jediným úsekem, který z�stal s rychlostním propadem, je úsek v rámci Žst. 
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Chlumec nad Cidlinou spole�n� s navazujícím obloukem na Velký Osek, kde maximální 

rychlost i p�i využití V130 �iní 80 km/h.       

2.4.2.2 Výškové vedení 

Tra�ový úsek na ChnC sm�rem od Velkého Oseku klesá až do za�átku tra�ového úseku Žst. 

ChnC – HK bez jediného výpadku s možným úsekem, kde tra� stoupá �i má 0‰. Velikost 

klesání je od 0,52 ‰ až do 10,24 ‰ s maximálním zakružovacím polom�rem o hodnot� Rv = 

10000 m. Zlom nastává od km 1,747, kdy tra� za�íná pozvolna, s menšími výpady klesání 

stoupat, a to až do km 15,791, kdy za�íná op�t klesat (-1,97 ‰). Klesání, s výpadkem v km 

17,102 – 20,505, kdy mírn� stoupá, trvá až do konce �ešeného úseku.    

2.4.3 Železni�ní svršek na tra	ovém úseku v�etn� stanice ChnC 

Dominantním prvkem na �ešeném úseku jsou kolejnice tvaru R65, které leží na více jak 85 % 

všech stani�ních i mezistani�ních úsek� v�etn� stanice Chlumec nad Cidlinou. Tento tvar 

kolejnice býval zastoupen p�evážn� na celostátních drahách pro hlavní dopravní koleje. 

Hmotnost kolejnice je 65 kg/bm. Výška kolejnice je 180 mm a zkratka R pochází z ruského 

názvu ozna�ení. Mimo tohoto tvaru kolejnice jsou zde umíst�ny i další �ty�i tvary, které se u 

nás používají, �i používaly. Jedná se o tvary A, T, UIC 60 (60E1/60E2) a S49. Kolejnice tvaru 

A a T se nacházejí pouze ve stani�ních úsecích, a to ve stanicích Chlumec nad Cidlinou, 

Káranice, Dob�enice a Praska�ka. Oba tyto tvary se dnes již nevkládají a najdeme je pouze 

na neoptimalizovaných �i nemodernizovaných regionálních tratích �i na vle�kách, které nejsou 

sou�ástí úprav již �ešených stanic. Hmotnost kolejnic je od 44-50 kg/bm.  

Na optimalizovaných úsecích trati nalezneme od roku 1970 mimo již zmi
ované kolejnice tvaru 

R65 i poslední dva tvary kolejnic. S49, používané na ostatní dopravní �i manipula�ní koleje a 

na naší trati práv� použit od roku 1970 a UIC 60, který byl na tra�ovém úseku použit od roku 

2005. Tento typ tvo�í základ koridorových tratí na území �R a nahrazuje postupn� R65 �i S49 

(max v = 120 km/h) p�i rekonstrukcích stani�ních i tra�ových úsek�. Váha na b�žný metr je u 

S49 - 49kg a u UIC 60 - 60kg. Kolejnice UIC 60 mají výšku 172 mm a dovolují v�tší zatížení 

nežli kolejnice R65. Úklon kolejnic je bu� 1:20, nebo 1:40. 

Kolejnice jsou na celém mezistani�ním a tém�� i ve všech stani�ních úsecích spojeny 

sva�ováním a tvo�í tzv. bezstykovou kolej, která umož
uje komfortn�jší jízdu po kolejích  

a snižuje dynamické namáhání p�sobící na pojezd a kolejnice. 

Od roku 2016, kdy byla zpracována analýza tra�ového úseku v BP, došlo k vým�n� na �ásti 

úseku Káranice – Dob�enice na tvar R65 a 60E2 a na �ásti úseku Praska�ka – Pla�ice za tvar 

60E2.   
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Vysv�tlivky: 

K    nep�ímé, podkladnicové – S 4pl, tuhé se sv�rkou ŽS 4,  
  s žebrovou podkladnicí a maticí M 24  

KS    nep�ímé, podkladnicové – U60, pružné se sv�rkou Skl 24,  
  s žebrovou podkladnicí a maticí M 22  
  
W14    p�ímé, bezpodkladnicové, pružné se sv�rkou Skl 14 a vrtulí R1

Tabulka 3: Upevn�ní kolejnice k pražci

Úsek Km poloha Upevn�ní

Žst. Chlumec nad Cidlinou 22,251 – 22,271 K 

Žst. Chlumec nad Cidlinou 22,271 – 22,980 K 

Žst. Chlumec nad Cidlinou 22,980 – 22,989 K 

Chlumec nad Cidlinou - Nové M�sto nad Cidlinou 0, 304 – 4, 254 K 

Žst. Nové M�sto nad Cidlinou 4, 254 – 4, 266 KS 

Nové M�sto nad Cidlinou - Káranice 4, 266 – 7, 568 K 

Žst. Káranice 7, 568 – 8, 416 W14 

Káranice – Dob�enice 8, 416 – 9,750 K 

Káranice - Dob�enice 9,750 – 9,880 W14 

Káranice - Dob�enice 9,880 – 14,537 K 

Žst. Dob�enice 14, 537 – 15, 131 W14 

Dob�enice – Praska�ka 15, 131 – 19, 721 KS 

Žst. Praska�ka 19, 721 – 19, 864 K 

Praska�ka - Hradec Králové hl. n. 19, 864 – 23, 963 K 

Pla�ice - Hradec Králové hl. n. 23, 963 – 23, 990 W14 

Pla�ice - Hradec Králové hl. n. 23, 990 – 27, 135 K 

Pla�ice - Hradec Králové hl. n. 27, 135 – 27, 380 KS 
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Tabulka 4: Typ a druh použitého pražce

Úsek Km poloha Typ pražce 
Druh 

pražce 

Žst. Chlumec nad Cidlinou 22,251 – 22,271 B D 

Žst. Chlumec nad Cidlinou 22,271 – 22,980 SB8 B 

Žst. Chlumec nad Cidlinou 22,980 – 22,989 B D 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 0, 304 – 0, 830 SB6 B 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 0, 830 – 0, 878 SB6 D 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 0, 878 – 0, 887 SB6 B 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 0, 887 – 0, 919 SB6 D 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 0, 919 – 1, 981 SB6 B 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 1, 981 – 1, 989 SB6 D 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 1, 989 – 2, 692 SB6 B 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 2, 692 – 2,700 SB6 D 

Chlumec nad Cidlinou – NMnC 2, 700 – 3, 358 SB6 B 

Žst. Nové M�sto nad Cidlinou 3, 358 – 3, 379 B D 

Žst. Nové M�sto nad Cidlinou 3, 379 – 4, 234 SB6 B 

Žst. Nové M�sto nad Cidlinou 4, 234 – 4, 254 SB8 B 

Žst. Nové M�sto nad Cidlinou 4, 254 – 4, 332 VPS B 

Nové M�sto nad Cidlinou - Káranice 4, 332 – 4, 345 SB8 B 

Nové M�sto nad Cidlinou - Káranice 4, 345 – 7, 484 SB6 B 

Nové M�sto nad Cidlinou - Káranice 7, 484 – 7, 568 D D 

Žst. Káranice 7, 568 – 8, 417 B91S B 

Žst. Káranice 8, 417 – 8, 503 B D 

Káranice – Dob�enice 8, 503 – 8, 514 D D 

Káranice – Dob�enice 8,514 – 11, 606 SB6 B 

Káranice - Dob�enice 11,606 – 11,621 SB8 B 

Káranice - Dob�enice 11,621 – 11,807 SB6 B 

Káranice – Dob�enice 11, 807 – 14, 452 SB8 B 

Žst. Dob�enice 14, 525 – 14, 537 B D 

Žst. Dob�enice 14, 537 – 15, 131 B91S B 

Žst. Dob�enice 15, 131 – 15, 201 B D 

Dob�enice – Praska�ka 15, 201 – 19, 696 SB8 B 

Dob�enice – Praska�ka 19, 696 – 19, 763 SB8 B 

Žst. Praska�ka 19, 763 – 20, 803 SB8 B 
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Vysv�tlivky: 

SB6    monolitický pražec z p�edpjatého betonu 40 Ø 3 mm, 272 kg, L = 2420mm 
  
SB8    monolitický pražec z p�edpjatého betonu 40 Ø 3 mm, F = 250kN, V = 160km/h 

B91S  monolitický pražec z p�edpjatého betonu vyztužený 10 Ø 6 mm, 304 kg, do  
 300km/h (za ur�itých  podmínek). L = 2600 mm 

VPS  výhybkový pražec - betonový 

B    d�ev�ný pražec, buk  

D   d�ev�ný pražec, dub 

Stejn� jako v p�ípad� tabulky upevn�ní kolejnic k pražci, tak i v p�ípad� tabulky pražc� bylo 

zkoumáno upevn�ní a následn� i druhy pražc� pouze z hlavní dopravní koleje �. 1. Ostatní 

dopravní a manipula�ní koleje v�etn� vle�ek umíst�ných v obvodu stanic mají p�evážn� starší 

typy upevn�ní (K, T5) spole�n� s d�ev�nými �i dokonce s ocelovými (výhybka �. 6, ChnC) 

pražci. V Žst. ChnC je patrné jiné stani�ení oproti ostatním �ástem trati. Vyplývá to z 

historických souvislostí, kdy tra� na M�stec Králové a na HK m�la ve stanici nultý kilometr 

(pozd�ji zprovozn�ná), kdežto tra� na Trutnov pokra�uje ve stani�ení od Velkého Oseku (d�íve 

zprovozn�ná). 

V sou�asném stavu je kolejové lože (sou�ást svršku) mírn� �i více zne�išt�né dle lokality, 

v které se nachází. Kolejové lože na zrekonstruovaných úsecích je v dobrém stavu, oproti 

tomu lože v úsecích s �etnou intenzitou dopravy (bez modernizace) je více zne�išt�né a bude 

nutné lože pro�istit �i nahradit. 

Železni�ní spodek, který p�enáší zatížení zp�sobené železni�ním svrškem, není detailn�

�ešen v této DP. V každém p�ípad� se dá �íci (vlastní šet�ení), že ve stávajícím stavu ve 

stani�ních úsecích dochází k odvodn�ní pomocí systému trativod� do propustk� �i sb�ra�� a 

Žst. Praska�ka 20, 803 – 20, 884 SB8 B 

Praska�ka – Pla�ice 20, 884 – 23, 905 SB8 B 

Praska�ka – Pla�ice 23, 905 – 23, 909 B91S B 

Pla�ice - Hradec Králové hl.n. 23, 909 – 23, 990 B91S B 

Pla�ice - Hradec Králové hl.n. 23, 990 – 25, 861 SB8 B 

Pla�ice - Hradec Králové hl.n. 25, 861 – 25, 873 SB8 D 

Pla�ice - Hradec Králové hl.n. 25, 873 – 27, 376 SB8 B 

Pla�ice - Hradec Králové hl.n. 27, 376 – 27, 380 D D 
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v úsecích mezistani�ních dochází k odvodn�ní pomocí od�ez� �i vyúst�ní p�íkop�. Ší�ka 

podkladní vrstvy je odborným odhadem odhadnuta na 0,2 – 0,25 m ŠD r�zné frakce.        

�

Obrázek 5: Železni�ní svršek na TÚ Káranice - Dob
enice  

[foto – autor 2018] 

2.4.4 Stani�ní výhybky  

Na �ešeném úseku od Žst. ChnC až do Hradce Králové hl. n. se nachází celkem šest stanic, 

kde dochází k rozv�tvení kolejišt� mimo hlavní koleje. Nejv�tší je stanice HK, kde dochází 

k nejrozsáhlejšímu rozv�tvení. Zpracování úprav v Žst. Hradec Králové nejsou sou�ástí zadání 

DP. Všechny ostatní stanice, jmenovit� (Chlumec nad Cidlinou, NMnC, Káranice, Dob�enice, 

Praska�ka) budou �ešeny. Stanice Chlumec nad Cidlinou z d�vodu velkého po�tu výhybek má 

seznam jako samostatnou p�ílohu 3: Seznam stávajících výhybek v Žst. Chlumec nad Cidlinou. 

Mimo dopraven zmi
ovaných výše se na trati nacházejí i zastávky, v nichž probíhá nástup a 

výstup cestujících. Jmenovit� se jedná o zastávky (Kratonohy, Lhota pod Lib�any a HK – 

Kukleny).   

�
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Ve všech p�ípadech se jedná o výhybky pom�rové, položené na d�ev�ných pražcích s elektro 

– motorickým p�estavníkem ve vlastnictví SŽDC. Záv�ry výhybek zajiš�ují háky a �elisti. 

Zvláštností je zde výhybka OBLJ R65 – 1:18,5 s polom�rem oblouku 1180/594 m, která se 

nachází p�ed stanicí Nové M�sto nad Cidlinou. Vložena byla v roce 1997 a umož
uje vjet vlaku 

rychlostí 90 km/h do druhé dopravní koleje. V této stanici se nachází i nejnov�jší výhybka 

vložená v roce 2007, která umož
uje jízdu do odbo�ující v�tve rychlostí 100 km/h. Rychlost 

Tabulka 5: Výhybky v dopravnách

Stanice 
Mezi 

kolejemi 

Km 

poloha 
Typ 

Polom�r 

oblouku 

V

hlavní/do 

odbo�ky 

NMnC 1 – 2 4, 332 J 60 – 1:18,5 – P,p,B 1200 m 100/100 km/h 

1 – 2 3, 293 
OBLJ R65 – 1:18,5 – 

L,l,D 

1180/594 

m 
90/90 km/h 

Káranice 1 – 3 8, 503 J R65 – 1:12 – L,p,D 500 m 100/60 km/h

1 – 2 8, 461 J R65 – 1:9 – P,p,D 300 m 100/50 km/h 

3 – 5 8, 455 OBLO S49 – 1:9 – L,l,D 380/380 m 40/40 km/h 

3 – 5 8, 382 J S49 – 1:7,5 – L,l,D 190 m 40/40 km/h 

3 – vl�. 7, 664 J R65 – 1:9 – L,l,D 300 m 40/50 km/h 

1 – 2 7, 535 J R65 – 1:9 – L,l,D 300 m 100/50 km/h 

1 – 3 7, 493 J R65 – 1:12 – P,l,D 500 m 100/60 km/h

Dob
enice 1 – 3 15, 201 J R65 – 1:11 – L,p,D 300 m 100/50 km/h 

5a – 7a 15, 201 J S49 – 1:9 – L,p,D 300 m 40/40 km/h 

1 – 2 15, 167 J R65 – 1:9 – P,p,D 300 m 100/50 km/h 

3 – 5 15, 129 J R65 – 1:9 – L,l,D 190 m 40/40 km/h 

3 – 5 15, 059 J S49 – 1:9 – L,l,D 300 m 40/50 km/h 

5b – 3 14, 611 J S49 – 1:9 – P,p,D 300 m 40/50 km/h

3 – 5 14, 537 J R65 – 1:9 – L,p,D 300 m 40/50 km/h 

1 – 3 14, 492 J R65 – 1:9 – P,p,D 300 m 100/50 km/h

1 – 2 14, 459 J R65 – 1:9 – L,p,D 300 m 100/50 km/h 

Praska�ka 1 – 3 20, 884 J 60 – 1:12 – L,p,B 500 m 100/60 km/h

1 – 2 20, 836 J 60 – 1:9 – P,p,B 190 m 100/40 km/h 

3 – 5 20, 826 OBLO R65 – 1:9 – P,l,D 751/500 m 40/40 km/h 

3 – 5 19, 778 OBLO R65 – 1:9 – L,p,D 751/500 m 40/40 km/h 

1 – 3 19, 721 J 60 – 1:12 – P,p,B 500 m 100/60 km/h
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hlavní znázor
uje u první koleje hlavní tra�ovou rychlost a u ostatních kolejí maximální rychlost 

na dané koleji ve stanici. Oproti tomu rychlost do odbo�ky znázor
uje maximální konstruk�ní 

rychlost dané výhybky do odbo�né v�tve. V takovém p�ípad� u n�kterých výhybek dochází k 

situaci, kdy rychlost na hlavní je menší než do odbo�ující koleje z d�vodu omezené rychlosti 

kv�li úrov
ovým nástupištím (CP) v dopravnách �i jinými omezeními zp�sobující tuto 

záležitost.  

Za koncovým stykem výhybky jsou použity dlouhé a krátké výhybkové pražce s r�znými po�ty 

�i délkou dle typu použité výhybky. Po spln�ní minimální délky je umíst�na následující 

výhybka. U typu výhybky jsou uvedeny informace o jednoduché �i obloukové výhybce, jejím 

svršku, pom�ru, sm�ru odb. výhybky, poloze p�estavníku a typu pražce.       

�

2.4.5  Nástupišt� železni�ních stanic a zastávek 

Tabulka 6: Nástupišt�

Dopravna �íslo nás./kol. Druh Délka [m] P
ístup 

ChnC 3/1 
jednostranné 

Tischer 
304 úrov
ový 

4P/2 
jednostranné 

sypané 
223 úrov
ový 

4L/2 
jednostranné 

Tischer 
38 úrov
ový 

2/3 
jednostranné 

Tischer 
369 úrov
ový 

5/4 
jednostranné 

sypané + obrubník 
97 úrov
ový 

1/5 
vn�jší  

Tischer 
227 úrov
ový 

NMnC 1/2 
jednostranné 

Tischer 
215 úrov
ový 

2/1 
jednostranné 

Tischer 
214  úrov
ový 

Káranice 2/1 
jednostranné 

Tischer 
220  úrov
ový 

1/3 
jednostranné 

Tischer 
220 úrov
ový 
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Tabulka 6: Nástupišt� ukazuje jednotlivé druhy nástupiš� umíst�ných v jednotlivých stanicích 

a zastávkách. Nej�ast�ji použitou konstrukcí, je konstrukce Tischer s výškou nástupní hrany 

cca 300 mm nad TK. Ve všech p�ípadech je úrov
ový p�ístup na nástupišt� a to jak u nástupiš�

vn�jších, kde se to p�edpokládá, tak i u vnit�ních nástupiš�, kde je tento p�ístup na celostátních 

tratích nevyhovující. Nejvíce nástupních hran má stanice ChnC a to 5 s nejdelší nástupní 

hranou o délce 369 m u koleje �. 3. 

Obrázek 6: Nástupišt� v zast. Kratonohy [foto – autor 2018] 

Kratonohy 1/1 
Vn�jší 

Tischer 
200  úrov
ový 

Dob
enice 1/3 
jednostranné 

jiná konst. 
194 úrov
ový 

 2/1 
jednostranné 

Sudop 
174  úrov
ový 

Lhota pod Lib�any 1/1 
vn�jší 

Sudop 
100  úrov
ový 

Praska�ka 1/5 
jednostranné 

Tischer 
218  úrov
ový 

2/1 
jednostranné 

Sudop 
170  úrov
ový 

HK – Kukleny 1/1 
vn�jší  

Tischer 
152  úrov
ový 
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2.4.6 Tra	ové a stani�ní zabezpe�ovací za
ízení 

Tra�ové zabezpe�ení po celé délce trati z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové zajiš�uje 

Automatické hradlo typu AH – 88 (první polovina trati) nebo AH – SSA – P (druhá polovina 

trati). Tém�� ve všech �ástech je zabezpe�ovací za�ízení bez náv�stního bodu, pouze úsek 

od Káranic do Dob�enic je vybaven oddílovými náv�stidly. Oddílová náv�stidla jsou umíst�na 

v km 11, 256 p�ed železni�ní zastávkou Kratonohy. Zjiš�ování konce vlak� je zajišt�no 

samo�innou �inností zabezpe�ovacího za�ízení.  

Automatické hradlo je obousm�rné tra�ové zabezpe�ovací za�ízení sloužící k �ízení jízd vlak�

mezi stanicemi. �innost automatického hradla je pln� automatizována a je závislá na obsazení 

a uvoln�ní tra�ového oddílu bez vlivu lidského �initele. Jedná se o za�ízení III. kategorie, které 

se používá na tratích, kde není možné z ekonomických a údržbových d�vod� z�ídit autoblok 

nebo na tratích, kde je nízký stupe
 provozu. Oddílová náv�stidla jsou s absolutním 

významem náv�sti „st�j“.  

Na mnou zkoumaném úseku se nachází celkem dva typy stani�ních zabezpe�ovacích za�ízení 

(SZZ). Stanice Chlumec nad Cidlinou, Nové M�sto nad Cidlinou a Praska�ka jsou vybaveny 

reléovým zabezpe�ovacím za�ízením – AŽD 71 (tla�ítková volba) a stanice Káranice a 

Dob�enice jsou vybaveny elektronickým stav�dlem ES typ K – 2000. Oba dva typy SZZ jsou 

III. kategorie, kdy je zajišt�na plná závislost mezi volností vlakové cesty, polohou náv�stidel a 

polohou výhybek. Zjiš�ování volnosti koleje je pomocí kolejových obvod� �i po�íta�� náprav. 

Zjiš�ování konce vlaku je stejné jako u TZZ tedy samo�innou �inností SZZ. Výprava vlaku 

s p�epravou cestujících u reléového zabezpe�ovacího za�ízení probíhá podle �l. 505 SŽDC 

D1.    

2.4.7 Popis dopraven a zastávek umíst�ných na tra	ovém a stani�ním úseku 

2.4.7.1 Chlumec nad Cidlinou 

Jak už bylo zmín�no v úvodním popisu této stanice na str. 9, tak stanice disponuje celkem 8 

dopravními kolejemi, 7 manipula�ními a jsou zde zaúst�ny 4 vle�ky. Hlavními stani�ními 

kolejemi jsou kolej �. 1 (Velký Osek – Hradec Králové) a kolej �. 2 (M�stec Králové - Nový 

Bydžov). V následující tabulce jsou vypsány stani�ní koleje v�etn� rychlostí a užite�né délky, 

kterou disponují. V p�edposledním sloupci je pak ur�ení jednotlivých kolejí.   
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Tabulka 7: P
ehled kolejí v Žst. Chlumec nad Cidlinou 

Kolej �.  Užite�ná délka [m] Ur�ení koleje Rychlost [km/h] 

1 703 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
90 

2 701 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
80 

3 675 
p�edjízdná, 
dopravní 

50 

4 618 
p�edjízdná, 
dopravní 

50 

5 636 
p�edjízdná, 
dopravní 

50 

5a 56 kusá, manipula�ní 40 

5b 213 kusá, manipula�ní 40 

6 562 ostatní dopravní 50 

7 200 manipula�ní 40 

7a 70 kusá, manipula�ní 
40 

7b 245 kusá, manipula�ní 40 

8 514 ostatní dopravní  50 

10 454 ostatní dopravní  50 

12 415 manipula�ní 40 

14 170 kusá, manipula�ní 40 

���

�

Vle�ky:  

� Vle�ka �. 4226 (Cerea, a.s.) pokra�uje z koleje �. 5b od výkolejky VkH2. V sou�asné 

dob� mimo provoz, nesjízdná. 

� Vle�ka �. V4223 (Wotan Forest Service, a.s.) je zaúst�na do koleje �. 7 k�ižovatkovou 

výhybkou �. 19. Na vle�ce se nachází výkolejka VkU1. 



�

�
�
�

� Vle�ky �. V4224 jsou napojeny na kolej �. 102 a následn� zaúst�ny do koleje �. 2 

výhybkou �. 38. Na vle�ku je výhybkou O1 napojena odvratná kolej �. 102a. Tyto vle�ky 

se skládají ze 3 samostatných vle�ek s majiteli: „Dr. Pio Kinský dal Borgo, Chlumec 

nad Cidlinou“ a „VIKTORIAGRUPPE Pr�myslová zóna Chlumec nad Cidlinou“.   

� Vle�ka �. 4222 („Resonan�ní pila a. s., Chlumec nad Cidlinou“) odbo�uje z koleje �. 5 

výhybkou �. 9. 

2.4.7.2 Nové M�sto nad Cidlinou  

Železni�ní stanice Nové M�sto nad Cidlinou (km  3,836)  leží v t�sné blízkosti m�sta Chlumec 

nad Cidlinou mezi obcemi Nové M�sto (409 ob.) a Písek (264 ob.). Docházková vzdálenost 

zjišt�ná pomocí izochron v BP je pro Písek 600 m a pro Nové M�sto 680 m, kdy stanice má 

sloužit jako tarifní bod dopravní obsluhy práv� pro tyto zmín�né obce. Na za�átku p�ed zhlavím 

od sm�ru ChnC je mimoúrov
ové k�ížení místní komunikace s železni�ní dráhou. Z hlediska 

provozní stránky se jedná o stanici mezilehlou s poskytovanými službami pouze v osobní 

doprav�. Stanice nemá výpravní oprávn�ní pro vozové zásilky. Ve stanici se nacházejí 2 

dopravní koleje: 

Tabulka 8: P
ehled kolejí v Žst. NMnC 

Kolej �.  Užite�ná délka [m] Ur�ení koleje Rychlost [km/h] 

1 769 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
100 

2 792 
p�edjízdná 
dopravní 

90 (50 - CP) 

�

2.4.7.3 Káranice 

T�etí v po�adí �ešenou, je železni�ní stanice Káranice. Železni�ní stanice (km 8,094) je 

vzdálena 400 m od samotného centra obce Káranice, kde žije 219 místních obyvatel. 

V blízkosti, s p�ijatelnou docházkovou vzdáleností (cca 1,5 km) se nacházejí obce Chude�ice 

(252 ob.), Stará Voda (133 ob.) a Ob�dovice (288 ob.). Z hlediska dopravní infrastruktury se 

na severu od trati nachází silnice I/11 a na jihu dálnice D11 vzdálená 2,7 km.  

Jak na levé, tak pravé stran� za zhlavím dochází ke k�ížení kolejí s pozemní komunikací 

(32728 a 32731).  Ke k�ížení dochází v km 8, 426 a km 7, 678. Stanice disponuje t�emi 

dopravními kolejemi, jednou manipula�ní kolejí (sm��ující do m�nírny) a jednou vle�kou. 

Dopravní koleje jsou rozd�lené na dv� p�edjízdné (2 a 3 kolej – 774 m a 778 m) do všech 

sm�r� a jednu hlavní stani�ní kolej (1 kolej) o užite�né délce 774 m. Manipula�ní kolej má 
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užitnou délku 406 m a umož
uje jízdu vlaku do m�nírny. Vle�ka �. 4232 je zaúst�na do t�etí 

dopravní koleje a vede z firmy IZOMAT KÁRANICE, která se zabývá výrobou bytových 

sou�ástek. P�íchod na první a druhé nástupišt� je stejný jako ve stanici Nové M�sto nad 

Cidlinou pomocí dvou úrov
ových centrálních p�echod� v km 8, 094 a km 8, 059. Dle hlediska 

práce se jedná o stanici smíšenou s výpravním oprávn�ním v nákladní doprav� - M,v. 

2.4.7.4 Dob
enice 

P�edposlední �ešená stanice na zvolené železni�ní trati v Královehradeckém kraji se nazývá 

Dob�enice. Stanice se nachází v t�sné blízkosti obce Syrovátka (422 ob.). Samotná obec 

Dob�enice (579 ob.), po které je stanice pojmenována se nachází 1,5 km vzdušnou �arou  

a jen díky své v�tší historické a dnešní významnosti je stanice pojmenována po této 

vzdálen�jší obci, ve které se nachází barokní zámek ze 17. století. Poblíž žel. stanice se 

z hlediska dopravy nachází stejné komunikace jako v p�ípad� Káranic. 

Za výpravní budovou, která v minulých letech prošla rekonstrukcí je v p�ednádražním prostoru 

ve�ejné parkovišt� pro cestující, na které opodál navazuje zastávka linkových autobus�, odkud 

sm��ují autobusy jak do Rohovládové B�lé, tak do Pardubic.  

Stanice, která má sv�j st�ed v km 14, 938 se sm�rem k Hradci Králové k�íží s pozemní 

komunikací, která spojuje obce Roudnici a Syrovátku. Stanice je dle povahy práce smíšenou 

a má stejná oprávn�ní v oblasti výpravy vlak� jako stanice Káranice. Seznam všech kolejí je 

uveden v následující tabulce 9: P�ehled kolejí v Žst. Dob�enice. 

Tabulka 9: P
ehled kolejí v Žst. Dob
enice 

Kolej �.  Užite�ná délka [m] Ur�ení koleje Rychlost [km/h] 

1 517 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
100 

2 548 
p�edjízdná 
dopravní 

50 

3 431 
p�edjízdná 
dopravní 

50 

5 445 manipula�ní 
40 

5a 140 kusá, manipula�ní 40 

5b 283 kusá, manipula�ní 40 

7a 118 kusá, manipula�ní 40 

 Na 2 úrov
ové jednostranné vnit�ní nástupišt� p�icházejí cestující po dvou úrov
ových 

p�echodech v km 14, 938 a km 14, 920. Stanice Dob�enice jako jediná mezilehlá stanice mimo 
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stanici ChnC vytvá�í místní práce, kdy dochází k nakládce a vykládce d�eva v místním 

manipula�ním obvodu.    

2.4.7.5 Praska�ka 

Poslední dopravna s kolejovým rozv�tvením, ve které probíhalo podrobn�jší zkoumání, je 

stanice Praska�ka. Tato stanice na tra�ovém km 20, 570 leží necelých 7 km jihozápadn� od 

železni�ní stanice Hradec Králové hl. n. mezi obcemi Urbanice (334 ob.) a Praska�ka    (1049 

ob.). Blízkost stanice a tím i krátká docházková vzdálenost od zmi
ovaných obcí zaru�uje 

dobré spojení místních obyvatel jak sm�rem na Hradec Králové, tak sm�rem na Chlumec. Ve 

v�tší vzdálenosti od stanice se nachází obec Vl�kovice, kde místní obyvatelé taktéž využívají 

tarifní bod v Praska�ce. Tra� v této oblasti svírá blízká silnice I/11 a dálnice D11, které ob�

mí�í k Hradci Králové bu� z Prahy (D11) nebo z Chlumce nad Cidlinou (I/11). 

K samotné p�vodní výpravní budov�, která je na seznamu SŽDC pro plánované rekonstrukce 

p�iléhá ve�ejné parkovišt� pro nájemníky, personál a cestující. Pro nájemníky z d�vodu 

využívání �ásti velké VB jako bydlení pro sociáln� slabé. Na parkovišt� vede odbo�ka z obce 

Praska�ka. Stanici obklopují z obou stran p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení, kde dochází ke 

k�ižování s komunikací III/32326 ze sm�ru od HK z jedné strany a z druhé strany s ú�elovou 

komunikací. Seznam kolejí umíst�ných v dopravn� je následující:  

Tabulka 10: P
ehled kolejí v Žst. Praska�ka 

Kolej �.  Užite�ná délka [m] Ur�ení koleje Rychlost [km/h] 

1 969 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
100 

2 209 kusá, manipula�ní 40 

3 910 
p�edjízdná 
dopravní 

50 

5 910 
p�edjízdná 
dopravní 50 

P�íchod na nástupišt� je umožn�n stejn� jako ve všech p�edchozích p�ípadech, a to pomocí 

t�í úrov
ových centrálních p�echod� v km 20, 678, km 20, 628 a km 20, 584. Z hlediska 

provozní stránky se jedná o stanici mezilehlou s poskytovanými službami pouze v osobní 

doprav�. Stanice nemá výpravní oprávn�ní pro vozové zásilky. 

2.4.7.6 Zastávky 

Na trati se mimo zmín�né dopravny výše nacházejí i 3 zastávky. Zastávka Kratonohy, Lhota 

pod Lib�any a Hradec Králové – Kukleny. Zastávka Kratonohy, ležící v pom�rn� vzdálené 
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oblasti od obcí Kratonohy a Ob�dovice, má nejmenší po�et p�epravených osob ze všech 

tarifních bod� na trati. Zastávka ve Lhot� má naopak nejvíce p�epravených osob ve srovnání 

mezi ostatními zastávkami a plní d�ležitou p�epravní roli v obci Lhota pod Lib�any. Poslední 

tarifní bod, který se nachází na �ešeném úseku, je zastávka už v krajském m�st� Hradec 

Králové. Vzhledem k fungující m�stské hromadné doprav� není tolik využívána a využívají jí 

hlavn� cestující sm��ující sm�r Chlumec nad Cidlinou. Obraty cestujících jsou sou�ástí p�ílohy 

1: Schéma stanic a zastávek v�etn� obrat�.     

Obrázek 7: VB v Žst. Dob
enice s p
estupní vazbou autobusovou zastávku 

 [foto – autor 2018] 

�
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Analýza aktuáln� zpracovávané P
ípravné dokumentace v závislosti 

na požadavcích investora (SŽDC) 

Z dokument� a informací od ŠŽDC vyplývá, že p�ípravná dokumentace má navazovat na studii 

proveditelnosti, která byla provedena v roce 2014, p�esn�ji na variantu A4+B4, kdy dojde 

k plnému zdvoukolejn�ní, p�evážn� ve stávající stop�. Stanice Káranice, Dob�enice, 

Praska�ka a odb. Pla�ice budou rekonstruovány v�etn� peronizace a dojde k prodloužení 

stanic pro vlaky délky až 740 m. Stanice NMnC se zm�ní na zastávku. Tra�ová rychlost bude 

vyjma konc� (Chlumec nad Cidlinou, HK) 160 km/h. P�ípravná dokumentace této stavby musí 

na obou koncích navazovat na úseky �ešené v jiných stavbách.  

V celém rozsahu bude navržena rekonstrukce železni�ního svršku a spodku, kdy na hlavních 

tra�ových a stani�ních kolejích bude navržena sestava tvaru UIC60 s pružným upevn�ním na 

betonových pražcích. Na ostatních dopravních kolejích bude svršek tvaru S49 regenerovaný. 

Stejné pravidlo platí i pro svršek výhybek. V rámci této PD má zhotovitel projednat zrušení 

p�ilehlých vle�ek s jejich vlastníkem dle rozhodnutí DÚ. Železni�ní spodek bude rozší�en o 

kolej �. 2, prodloužení užitných délek kolejí a bude dopln�no pot�ebné odvodn�ní. Nedílnou 

sou�ástí je i nový návrh KPP a ZKPP dle sond, které mají být provedeny na každých 100 m 

minimáln� 1. Nástupišt� v jednotlivých stanicích budou  peronizována. Nástupišt� na 

zastávkách NMnC, Lhota pod Lib�any a HK – Kukleny budou rekonstruována. V PD má 

zhotovitel projednat zrušení zastávky Kratonohy. Stejné �ešení bylo i navrhováno v BP, kterou 

jsem odevzdával v roce 2016 a i v DP se budu tohoto �ešení držet, nebo� zast. Kratonohy je 

nejmén� využívaný tarifní bod v této oblasti a leží pom�rn� vzdálen� od docházkových zdroj�. 

Nástupišt� budou vyhovovat �SN 734959, s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Pro 

všechny p�ejezdy (22) bude prov��eno jejich zrušení a pomocí vybudování soub�žné 

komunikace napojení na jiný p�ejezd �i jejich nenahrazení. Mimo tyto úpravy dojde také 

k nahrazení TZZ a SZZ tak, aby vyhovovalo na novou tra�ovou rychlost. V požadavcích na 

úpravy dochází také ke zmi
ování podmínek, týkajících se úpravy most�, propustk�, zdí, VB, 

pozemních stavebních objekt� a jiných SO. P�ípravná dokumentace musí v co nejv�tší možné 

mí�e popisovat Životní prost�edí související s touto stavbou, nebo� práv� v tomto stupni 

dochází k posouzení zám�ru vlivu na ŽP.  

Cíle zadání p�ípravné dokumentace se ve valné v�tšin� shodují se záv�ry bakalá�ské práce 

vypracované na záv�r mého bakalá�ského studia. Z tohoto d�vodu je bakalá�ská práce brána 

jako jeden ze základ�, na n�mž stavím a navazuji v diplomové práci.  
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3 Vyhodnocení sou�asného stavu a zvážení potenciálu 
ešeného 

úseku 

Vyhodnocení sou�asného stavebního a provozního stavu 

Sou�asný stavební stav zjišt�ný v rámci analýzy, která je sou�ástí kapitoly 2, je nedosta�ující 

a dosti nevyhovující. V posledních 15 letech byly na této trati pouze lokální úpravy, které 

nem�žou tento stav v celkovém kontextu zm�nit. Na výrazn�jší modernizaci všech �ástí tento 

úsek i nadále �eká. 

Zásadní problém nastává v n�kterých oblastech tra�ového i stani�ního úseku, kdy nejsou 

zajišt�ny dostate�né polom�ry sm�rových oblouk� spole�n� s p�evýšením a délkou 

p�echodnic pot�ebných pro dosažení maximální tra�ové rychlosti. Ani samotný železni�ní 

svršek nedosahuje pot�ebných kvalit pro efektivn�jší využití dané trati.  

Všechny výhybky mimo výhybky v km 3, 293 odpovídají v p�ímém sm�ru maximální povolené 

rychlosti. P�i p�ípadném zvyšování rychlosti by ovšem muselo dojít k �áste�né vým�n� t�chto 

výhybek. V železni�ních stanicích m�žeme vid�t tak�ka ve všech p�ípadech úrov
ová 

nástupišt�, která se již v dnešní dob� nez�izují a vzhledem k dnešním požadavk�m �i normám 

nevyhovují. Pouze zastávka Lhota pod Lib�any má modernizované vn�jší nástupišt� s výškou 

nástupní hrany 550 mm nad TK. P�ístup ve stanicích, které disponují více než dv�mi 

dopravními kolejemi je úrov
ový, který nevyhovuje bezpe�nosti provozu a snižuje p�ípadnou 

rychlost dopravních kolejí, které vedou p�es centrální p�echod na 50 km/h. 

Provoz zabezpe�ují vzhledem k maximální rychlosti vybavené PZZ, kde základ na d�ležitých 

úrov
ových k�íženích je sv�telné p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení bu� se závorami, �i bez 

nich. Nedostate�n� jsou vybaveny PZZ s výstražnými k�íži, kde je nutné zvýšit zabezpe�ení �i 

zrušit samotný p�ejezd p�i podrobném projednání s místní samosprávou. SZZ je III. kategorie 

a odpovídá pot�ebným požadavk�m pro bezpe�nost ve stanicích pro nyn�jší situaci (V=100 

km/h). Automatické hradlo, jako TZZ III. kategorie stejn� jako SZZ odpovídá sou�asnému 

vytížení trati a zajišt�ní bezpe�nosti pro p�esun vlaku mezi stanicemi. Pokud by ovšem došlo 

k navýšení rychlosti nad 100 km/h, musí dojít k vým�n� zabezpe�ovacího za�ízení za III. 

kategorii (autoblok, elektronické stav�dlo). V návaznosti na vým�n� zabezpe�ovacího za�ízení 

je nutné nad rychlost 100 km/h zajistit p�enos náv�stního znaku na HV pomocí ETCS/GSMR.  

Sou�asná kapacita trati nedovolí požadované navýšení nákladních a osobních vlak�. 

Nasazením vlak� kategorie R + Os v obousm�rném provozu v hodinovém taktu je tra�ový úsek 

dosti zatížen a není zde tém�� žádné místo (efektivní = bez nutnosti ztráty �asu) pro lepší 

nabídku osobních vlak� zastavujících ve všech stanicích �i vlak� kategorie R - Ex. P�estože u 

trati nebyla již dlouhou dobu navyšována tra�ová rychlost pomocí v�tší modernizace, tak 

v porovnání s individuální automobilovou dopravou a autobusovou dopravou ve spojení HK a 
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ChnC vychází celková cestovní doba rychlíkových spoj� jako nejrychlejší možné spojení. IAD 

má cestovní dobu 29 minut a autobusová doprava 32 minut. Osobní vlaky už nejsou svojí 

cestovní dobou tak konkurenceschopné, ale zde musíme p�ihlédnout k �astému zastavování 

ve stanicích, zastávkách a �astému k�ižování, kdy vlaky �ekají na volnou tra�ovou kolej. 

Nákladní doprava zde taktéž trpí a díky malé kapacit� a „nízké“ rychlosti nem�že být �e� o 

kvalitním a rychlém využití nákladní dopravy v tomto regionu.      

Potenciál tra	ového a stani�ního úseku 

Poloha stanice s tratí, p�ímé napojení na krajské a hlavní m�sto, „dobré“ sm�rové podmínky, 

blízkost železni�ního koridoru, blízkost se�a�ovacích nádraží, elektrárna Opatovice, Škoda 

Auto. To všechno jsou v krátkosti vypsané pojmy, které souvisí se zkoumanou tratí a vytvá�í 

myšlenky, jakého potenciálu je tato tra� schopná dosáhnout. Otázka je, zdali jsou tyto 

myšlenky reálné �i p�ehnan� smyšlené.  

P�esunutí �ásti nákladní dopravy u tranzitního koridoru uvolní kapacitu a zvýší potenciál a 

významnost této trati. Celková modernizace od Velkého Oseku až po Choce
 umožní vyšší 

kapacity nabízené na této trati a s vyšší konstruk�ní rychlostí sníží cestovní doby. Díky tomuto 

dojde k možnému nasazení vlak� Ex, které jsou zmín�ny v plánu dopravní obsluhy MD.�Ulevilo 

by se tak i silni�ní doprav�, která je v této �ásti hojn� využívána (D11, I/11). Nové, moderní 

elektrické jednotky by zvýšily komfortnost a pohodlnost p�i cestování a p�i úprav� železni�ních 

stanic (nástupní hrany 550 mm nad TK, mimoúrov
ový p�ístup, alespo
 jeden bezbariérový 

p�ístup, elektronický informa�ní systém, prvky pro nevidomé a slabozraké) bychom mohli 

dosáhnout parametr�, které mají ve v�tšin� p�ípad� zmodernizované trat� v �R. V sou�asné 

dob� tra� nepat�í do sít� TEN – T, ale p�i p�ípadné legislativní úprav� po modernizaci by se 

mohla napojit na konec sít� v Nymburku a vyústit v Chocni. I toto by zvýšilo atraktivitu samotné 

trati.   

Z d�vodu vyšší nabídky kapacity se dá o�ekávat i vyšší poptávka firem dopravujících zboží �i 

suroviny po železnici. Vlaky by nemuseli �ekat na volnou vlakovou cestu a ušet�ený �as by 

zmenšil náklady na p�epravu.  

�
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Obrázek 8:  �ekající nákladní vlak na volnou tra	ovou kolej [foto – autor 2016] 
�

�

Obrázek 9:  Projížd�jící nákladní vlak veden HV 
ady 386 [foto – autor 2018] 
� �
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4 Návrh dopravní koncepce 

Koncep�ní dopravní návrh je detailn� navržen pro variantu V160, která p�ináší zm�ny oproti 

stávajícímu stavu a to jak v po�tu vlak�, tak v jejich sestavení (typu). Varianta V120 se proti 

sou�asnému stavu v dopravní koncepci p�íliš nem�ní. Osobní doprava z�stává zachována ve 

stávající podob� a nákladní je dopln�na o nár�st plynoucí od závodu Škoda Auto v Kvasinách 

a elektrárny Opatovice.  

Osobní doprava 

Návrh dopravní koncepce se bude v mnoha v�cech blížit stávající dopravní koncepci, která je 

v mnohém nastavena tak, aby umož
ovala ob�hovou stabilizaci a plnila alespo
 �áste�né 

podmínky taktové dopravy. Návrh dopravní koncepce plní tyto okrajové podmínky a zárove


musí respektovat „Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy – zásady objednávky 

dálkové dopravy pro období 2017 – 2021“, který �íká, že bude-li infrastruktura po modernizaci 

jednotlivých díl�ích úsek� spl
ovat parametry uvedené v SP, otev�e se možnost zavést vlaky 

expresního segmentu, které by stávající linku R10 doplnili o p�ímé spojení obou m�st (PRA, 

HK) bez zastavení v mezilehlých stanicích. Mimo tento národní plán dálkové dopravní obsluhy 

musí respektovat i plán dopravní obslužnosti Královehradeckého kraje. Výhodou je, že krajský 

plán dopravní obslužnosti po�ítá se stejným stavem, jaký je dosud bez nutnosti v�tších zm�n 

mimo požadavku rozší�ení nabídky již zavedených linek, pokud dojde k plánované 

modernizaci tohoto úseku. Plánovaný seznam linek je následující:  

�

� Ex Praha hl. n. – Hradec králové hl. n., interval této linky je 60 min ve špi�ce a 120 

min v sedle. Linka staví pouze ve stanici Hradec Králové hl. n., ostatní dopravny 

projíždí. 

�

� R Praha hl. n. – Hradec králové hl. n. (linka R10), interval této linky je 60 min ve 

špi�ce a 120 min v sedle. Linka zastavuje pouze ve stanici Chlumec nad Cidlinou a 

Hradec Králové hl. n. Ostatní dopravny projíždí. 

� Sp Chlumec nad Cidlinou – Choce�, pouze jeden spoj za 24h (vlak �. 1863). Vlak 

zastavuje ve všech stanicích a zastávkách na trati. 

� Os Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n., interval 60 minut ve špi�ce a 90 

minut v sedle. Osobní vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách. 
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Oproti p�vodnímu vý�tu linek došlo k navýšení o linku Ex, která je zmi
ována již výše. 

Zdvoukolejn�ní, které je podmínkou pro tuto linku, je pot�ebné ze dvou d�vod�. Provezení této 

linky p�es sou�asný GVD a nenarušení stávajících spoj� s navýšením kapacity pro nákladní 

dopravu, kdy dojde k �áste�nému navýšení vlak� p�enesením z I. koridoru. Linka Ex je 

koncipována tak, že bude prokládat linku R10, aby ješt� více zatraktivnila toto spojení.  Linka 

R10, která tvo�í spojnici mezi regionální dopravou a výhledovou dopravou linek vlak� Ex 

z�stává zachována tak, jak je konstruována v sou�asném GVD. Z výhledu plánu dopravní 

obslužnosti Královehradeckého kraje vyplývá, že linka R10 bude nov� kon�it v HK místo 

Trutnov hl. n. Tato zm�na je ovšem podmín�na dokon�ením zdvoukolejn�ní na trase 

Pardubice hl. n. a HK. V oblasti regionální dopravy nedochází k výrazn�jším zm�nám. Osobní 

vlaky budou nadále ve stejném intervalu (špi�ka, sedlo) obsluhovat všechny nácestné stanice 

a zastávky.  

�

Tabulka 11: Po�et vlak� za pracovní den pro oba sm�ry
Druh Po�et [-]

Os 32
Sp 1

Kategorie R + no�ní 28
Kategorie R-Ex 24

� ��

�

Nákladní doprava 

V segmentu nákladní dopravy dochází díky zdvoukolejn�ní k o�ekávanému nár�stu, který 

m�že dosahovat až velmi vysokých procentuálních �ísel. Vzhledem k tomu, že dochází 

k nár�stu produkce v závod� Škoda Auto v Kvasinách, elektrárna Opatovice za�íná vyvážet 

energosádrovec (výsledný produkt z odsi�ování spalin) a dochází k o�ekávanému p�esunu 

�ásti kontejnerových vlak� z I. koridoru, je patrné, že nár�st bude velmi citelný. V n�kterých 

úsecích bude nár�st i více jak 150%. Jediným po�tem, který z�stává zachován jak 

v sou�asném, tak výhledovém stavu je po�et manipula�ních vlak�, který souvisí s místní prací. 

Tento po�et z�stává zachován na �ísle 2 a nepo�ítá se, že by v budoucnu m�lo dojít 

k rozší�ení tohoto po�tu. Grafikon vlakové dopravy pro osobní a nákladní dopravu je zpracován 

samostatn� jako P�íloha 4: Grafikon výhledové vlakové dopravy.      
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Cestovní rychlost 

Tabulka 12: Cestovní doby – osobní a nákladní doprava

druh vlaku 
kategorie

R - Ex 

kategorie

R 
Sp 

vlak 
Os 

Vlak 
Nex, Pn 
(pr�m�r) 

Mn 
(pr�m�r) 

Stávající 

stav [min] 
- 19 - 22 27 31 - 41 40 15,5 

Výhledový 

stav V160 
14 15 22 22 20 10 

      

Rozdíl

[min] 
- 4 – 7 5 9 - 19 20 5,5 

�

Cestovní doby pro vlaky kategorie R – Ex a vlaky kategorie R byli vypo�teny pro modelovou 

hnací lokomotivu �ady 380 s vozy s celkovým normativem hmotnosti cca 400t. Výpo�et 

probíhal na základ� zjišt�ní adhezní tažné síly, z které bylo následn� vypo�teno zrychlení. 

Zrychlení bylo nadále použito (jako konstantní) pro vypo�tení zrychlení a zpomalení okolo 

stanic a zastávek. Zbylý úsek byl dopo�ten již z maximální rychlosti. Osobní vlaky (elektrický 

jednotka �ady 440) ztratili díky pobytu v nácestných stanicích a zastávkách o stejném po�tu 

jako sp�šný vlak. Celková doba strávená díky dob� pobytu �iní vždy po 1 minut� na tarifním 

bodu (nepo�ítá se se stanicí ChnC, kde vlak stráví 2 min). Vzhledem k tomu, že vlak 

nedosahuje konstantního zrychlení a vzdálenost zastávek není dostate�ná pro pot�ebný 

rozjezd na maximální rychlost, tak jsou tyto výsledky brány s odhadnutou odchylkou (+- 1 

minuta). Pro p�esné zjišt�ní zrychlení by musely být cestovní doby prov��ené dynamickým 

modelem. I s tímto p�ihlédnutím jsou výsledné rozdíly pro tak „krátký“ úsek velmi pozitivní a 

p�ihlédneme-li k tomu, že �ešený úsek tvo�í pouhou �ást celé trati �. 505, tak výsledné 

parametry by na celé trati od Velkého Oseku až po Choce
 dosahovali ješt� výrazn�jších 

rozdíl�. 

Soupravy vozidel 

Z d�vod� minimalizace po�t� pot�ebných souprav a snížení nárok� na po�ty �len� obsluhy 

vlak�, byly pro daný úsek zvoleny vratné soupravy pro sp�šné a osobní vlaky. Vlaky kategorie 

R a R-Ex budou tvo�eny pomocí soupravy z osobních voz� s hnacím vozidlem. Jak již bylo 

zmín�no výše p�i výpo�tu a ur�ení cestovních dob, tak rychlíkové spoje vede lokomotiva �ady 

380 a osobní (sp�šné) vlaky tvo�í elektrická jednotka �ady 440. Nabízené kapacity pro jednu 

soupravu jsou uvedeny v tabulce: 13.  
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Tabulka 13: Typy souprav a nabízená kapacita 

Relace Typ soupravy 
Nabízená 
kapacita 

Po�et souprav 

Praha hl. n. - HK 380+Aee+Bbdgmee+
Bee+Bee+ 
Bpee+Bpee 

371 - 

ChnC - HK 440 (RegioPanter) 241 2 

Všechny osobní vozy vyhovují na maximální tra�ovou rychlost 160 km/h. Nabízená kapacita 

pro relaci Praha hl. n. – HK je 371 míst. Vzhledem k po�ítané cestovní dob� Praha – HK cca 

1 hodina není nabízen jídelní v�z. V nabízené kapacit� není zohledn�na denní špi�ka vs. 

sedlo. V hodinové, �i denní špi�ce (pátek, ned�le) budou k souprav� p�idány další osobní vozy 

na základ� poptávky cestujících. Následující graf umíst�ny pod textem ukazuje po�et míst za 

den pro ob� relace na základ� po�tu vlak�. 
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5 Návrh technických úprav umož�ující zvýšení tra	ové rychlosti 

ve dvou variantách  

Zásady modernizace a optimalizace vybrané železni�ní sít�

� zavedení vyšší tra�ové rychlosti na dostate�n� dlouhých úsecích tak, aby bylo možno 

zvýšenou rychlost efektivn� využít, 

� dosažení tra�ové t�ídy zatížení D4 UIC pro úrove� tra	ové rychlosti 120 km/h

v�etn� (tj. 22,5t/nápravu a zárove
 8t/b�žný metr délky vozidla), 

� zavedení prostorové pr�chodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla podle 

�SN 73 6320, tj. základní pr��ez Z-GC s vlivem širších vozidel, 

� zajišt�ní požadované kapacity dráhy p�i sou�asném stanovení optimalizovaného 

rozsahu železni�ní infrastruktury, 

� vybavení trat� takovým technickým za
ízením, která zajiš�ují plnou bezpe�nost 

provozu p�i tra�ové rychlosti do 160 km/h, 

� vybavení železni�ních stanic nástupišti v souladu s vyhláškami �. 177/1995 Sb.  

a 369/2001 Sb. v platném zn�ní, 

� dosažení dostate�né užite�né délky dopravních kolejí v železni�ních stanicích: 

• pokud užite�ná délka dopravních kolejí (alespo
 jedna p�edjízdná 

kolej) dosahuje min 650m, nebude stanice prodlužována, 

• v p�ípad� neúm�rn� vysokých investi�ních náklad� na prodloužení 

stanice se ve výjime�ných p�ípadech p�ipouští ponechaní užite�né 

délky menší než 650m – každý takový p�ípad musí být samostatn�

posouzen na základ� �ešení stanic v uceleném tra�ovém úseku, 

� zlepšení stavu úrov�ových k
ížení trati s pozemními komunikacemi:

• u p�ejezd� na tratích s tra�ovou rychlostí nad 120 km/h p�ednostn�

navrhovat jejich náhradu mimoúrov
ovým k�ížením, zejména 

u p�ejezd� siln� frekventovaných, silnic I. T�ídy a p�ejezd� se zvýšenou 

nehodovostí,

• v rámci ve�ejnoprávních �ízení prosazovat zrušení málo 

frekventovaných p�ejezd� nebo jejich p�evedení na p�echody,

• ponechaná stávající úrov
ová k�ížení je pot�eba zabezpe�it pro 

zavedení tra�ové rychlosti do 160 km/h, p�ibližovací úseky je nutno 

prodloužit na maximáln� povolenou tra�ovou rychlost (v�etn� uvažování 

rychlosti pro jednotky s nakláp�cími sk�ín�mi),
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• je nutno zajistit rozhledové pom�ry na úrov
ových p�ejezdech podle 

�SN 73 6380 pro p�ípad poruchy PZZ,

• nové úrov
ové p�ejezdy v rámci modernizace a optimalizace tratí 

zásadn� nez�izovat (pozn.: tato podmínka se netýká pro p�ší a posun�

stávajících úrov
ových p�ejezd� do nové polohy),

• veškeré stavební úpravy a úpravy technologických za�ízení v rámci 

modernizace a optimalizace tratí musí být navržena a realizována 

v souladu se zákony na ochranu životního prost�edí, 

• veškeré navrhované práce, konstrukce a za�ízení musí být v souladu 

s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah  

a Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních 

komunikací, 

• mohou být navrhovány pouze výrobky a za�ízení odpovídající 

p�edpis�m a koncep�ním dokument�m vlastníka a provozovatele dráhy, 

které byly ov��eny v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v platném zn�ní 

a systémy �ízení jakosti vlastníka a provozovatele dráhy.

�

Tyto hlavní zásady slouží jako pom�cka projektantovi a �áste�n� investorovi k up�esn�ní 

nápln� díl�ích staveb. Je d�ležité si uv�domit, zda tra� „modernizujeme“ �i „optimalizujeme“, 

nebo� p�ísn�jší kritéria jsou vždy pro modernizované trati, u kterých dochází k v�tším 

zásah�m. To platí i pro p�ípad trati �. 505 (GVD), kde dochází k modernizaci, u které platí 

p�ísn�jší podmínky a je kladen vyšší d�raz na výsledné pozitivní aspekty po dokon�ení 

modernizace.   

Varianta V120 

Navýšení rychlosti na 120 km/h tak�ka po celém úseku trati s sebou p�ináší problémy, které 

souvisejí se samotnou geometrií oblouk�, které je nutno �ešit jejich geometrickou úpravou. 

Hned v úvodním seznámení je nutné �íci, že varianta V120 z�stává v celém úseku 

jednokolejná, a pro k�ižování vlak� budou použity stejné dopravny, jako je tomu dosud 

v sou�asném stavu, tedy stanice Káranice a Praska�ka. Varianta V120 nepo�ítá se zrušením, 

p�esunutím �i vznikem nového tarifního bodu umíst�ného na trati. Všechny dopravny a 

zastávky z�stávají zachovány v plném rozsahu dle stávajícího stavu. V Tabulce 13: Sm�rové 

pom�ry na tra�ovém a stani�ním úseku koleje �. 1 V120 jsou znázorn�ny nové geometrické 

parametry oblouk�, které odpovídají požadované rychlosti �ešené varianty. 
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Tabulka 14: Sm�rové pom�ry na tra	ovém a stani�ním úseku koleje �. 1 V120

Stani�ení [km] 
V100

[km/h] 
V130

[km/h] 
R

[m] 
D

[mm] 
Lk
[m] 

Ld
[m] 

Oblouk 

21,455 – 21,615 100 105 680 75 65 65 levý 

21,635 – 22,169 80 85 400 90 58 58 pravý 

22,448 – 22,697 100 - 1190 - - - levý 

22,881 – 22,947 100 - 1200 - - - pravý 

22,967 – 23,033 100 - 1200 - - - levý 

23,193 – 23,682 100 105 690 95 
116,08 

60,01 

116,08 

60,01 
pravý 

23,826 – 24,047 100 105 610 95 140,00 140,00 levý 

24,445 – 24,904 100 105 500 136 100 100 levý 

25,967 – 26,386 120 140 1180 74 
122, 03 

142, 05 

122, 03 

142, 05 
levý 

31,074 – 31,183 120 - 2000 - - - pravý 

37,896 – 37,978 120 120 2250 25 26 26 pravý 

38,132 – 39,146 120 - 
5900 
3000 

0 
- 
- 

72 
- složený levý 

44,382 – 44,670 120 - 3200 0 - - levý 

46,758 – 47,130 120 125 800 113 100 100 levý 

�

Varianta V120 navazuje na stávající stav a napojuje se na n�j v km 21.079,654. Navázání na 

stávající stav navazuje na 50 m sm�rového a výškového vyrovnání na stávající kolejové 
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�ešení. První oblouk nacházeje se na trati s polom�rem R=680 m z�stává zachován ve 

stávající poloze. K první zm�n� polohy dochází u oblouku p�ed Oseckým zhlavím, u kterého 

dochází k navýšení polom�ru na R=400 m a snížení p�evýšení na 90 mm. Nový oblouk je 

situován do místa, kde využívá volný prostor drážního pozemku, který je vyhrazen pro drážní 

t�leso. Oblouk na rychlost 80 km/h pro V100  zvyšuje komfort pro cestující díky sníženému 

p�evýšení a snižuje dynamické namáhání na kolejová vozidla. Stávající složený oblouk ve 

stanici Chlumec nad Cidlinou je rozložen a nahrazen novým obloukem o polom�ru R = 1190 

m, který umožní rychlost 100 km/h a je díky své údržb� lepším �ešením nežli oblouk složený. 

Kolejové S (km 22,881 – km 23,033) umíst�né z d�vodu zv�tšení osové vzdálenosti na 9,50 

m je zv�tšeno ze stávajícího polom�ru R = 1120 m na R = 1200 m. Toto zv�tšení, dopln�né o 

mezip�ímou 20 m umožní navýšení rychlosti na 100 km/h a zaru�í tak rychlostní homogenitu 

v celé stanici. Oblouky p�ed Královehradeckým zhlavím téže stanice o pom�ru R = 690 a R = 

610 m z�stávají zachovány a tra� je vedena ve stávající stop�. Oblouk o polom�ru R = 473 m 

v km 1,594 – 2,061 (stávající stani�ení) je nov� nahrazen sm�rovým obloukem o R = 500 m, 

který je navržen s co nejvyšším d�razem na zachování stávající stopy bez nutnosti rozsáhlejší 

p�eložky. Rovn�ž je díky tomuto �ešení umožn�no navýšení rychlosti na 100 km/h pro V100. 

Po tomto oblouku dochází ke zlomu a je zde stanovena nová tra�ová rychlost V100 = 120 

km/h, která trvá až do konce �ešeného úseku v km 49,913.104 p�ed zhlavím stanice HK. 

Následující sm�rové oblouky p�ed Žst. Nové M�sto nad Cidlinou, v Žst. Káranice a v Žst. 

Dob�enice z�stávají zachovány z d�vodu dostate�ných geometrických parametr�

požadovaných na novou tra�ovou rychlost. Složený oblouk za Žst. Dob�enice v km 39,132 – 

39,146 z�stává rovn�ž zachován. Díky úpravám v Žst. Praska�ka a úsek�m na to navazujících 

došlo k eliminaci oblouk� s polom�rem 70 000 m a 10 000 m umíst�ných p�ed touto stanicí. 

Zm�na sm�rového vedení za stanicí je ponechána ve stávající podob� s polom�rem R = 3200 

m. Nejvýrazn�jší zm�nou v této variant� je rozložení složeného oblouku umíst�ného za odb. 

Pla�ice. Kv�li navýšení rychlosti na 120 km/h je nutná p�eložka, která si vyžádá minimalistický 

zábor v oblasti pozemku SÚKHK (Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje). Nov� je 

zde umíst�n jednoduchý oblouk s parametry na požadovanou rychlost. Oblouk o R = 800 m je 

navržený tak, aby nedocházelo ke zbyte�nému rychlostnímu propadu na nižší rychlost. Na tuto 

sm�rovou úpravu navazuje i úprava, která souvisí se zm�nou polohy umíst�ní výhybky do 

odb. Pla�ice. Na zbylém p�ímém úseku již nedochází k žádným úpravám týkajících se zm�ny 

GPK koleje �. 1.  

Z vý�tu sm�rového vedení je patrné, že ve variant� V120 dochází k rychlostnímu propadu p�ed 

Žst. Chlumec nad Cidlinou až za tuto stanici. Rychlostní propady se vzhledem k situování 

stanice (p�írodní i um�lé podmínky) a k situování okolních staveb v závislosti na rozsáhlejší 

zábory nedají odstranit.  
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Znázorn�ní vedení trasy s popisem oblouk� je v P�íloze 6.1 a 6.2 P�ehledná situace 

V120,V160. Mimo úprav týkajících se GPK dochází i k úpravám plynoucím pro celostátní trat�

a proto musí spl
ovat požadavky na interoperabilitu a další opat�ení, které jsou uvedeny 

v Zásadách modernizace a optimalizace vybrané železni�ní sít� �R (sm�rnice G	 SŽDC 

16/2005). Mezi tyto úpravy pat�í i úprava železni�ních stanic a zastávek. Návrhy na možné 

úpravy jsou znázorn�ny v P�íloze 5, kde jsou schematicky znázorn�na jednotlivá �ešení 

jednotlivých železni�ních stanic. Detailní �ešení je provedeno pouze pro výslednou variantu. 

Výškové �ešení této varianty kopíruje stávající vedení trati. Varianta V120 pln� respektuje 

Územní plán m�sta Chlumec nad Cidlinou, který pln� koresponduje se Zásady územního 

rozvoje Královehradeckého kraje. Vzhledem k navržené povaze a menším sm�rovým 

úpravám nežli ve variant� V160 m�žeme tuto variantu ozna�it jako úspornou.    

V160 

Alternativní �ešení k p�edchozí popsané variant� je �ešení s navýšením rychlosti na stálých 

160 km/h s plným zdvoukolejn�ním po celé délce �ešeného úseku. Problémy, které souvisely 

s variantou na 120 km/h, jsou zde v ješt� v�tším rozsahu a je nutné geometricky upravit v�tší 

�ást sm�rového �ešení sou�asného stavu. Varianta V160 na rozdíl od p�edchozí varianty 

po�ítá se zrušením, p�esunem �i p�em�nou tarifních bod�. Vzhledem ke zvýšené kapacit�, 

která tato varianta poskytuje a s p�edpokládaným p�esunem nákladních vlak� z I. koridoru je 

kladen d�raz na pr�voz nákladních vlak� délky 740 m v návaznosti na systém ETCS popsaný 

v kapitole 5.4.4. V tabulce 15: Sm�rové pom�ry na tra�ovém a stani�ním úseku koleje �. 1 

V160 je soupis všech oblouk� umíst�ných na �ešeném úseku. 
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Tabulka 15: Sm�rové pom�ry na tra	ovém a stani�ním úseku koleje �. 1 V160

Stani�ení [km] 
V100

[km/h] 
V130

[km/h]
R

[m] 
D

[mm]
Lk
[m] 

Ld
[m] 

Oblouk 

21,427 – 22,204 120 125 814,75 112 100,293 100,293 pravý 

22,455 – 22,701 100 - 1185,250 - - - levý 

23,205 – 23,687 100 110 710 80 70,235 70,235 pravý 

23,723 – 23,756  100 - 2500 - - - levý 

23,781 – 23,814 100 - 2500 - - - pravý 

23,839 – 24,144 100 105 606 95 120 120 levý 

24,449 – 24,996 100 105 496 138 89,640 89,640 pravý 

25,986 – 26,376 120 140 1296 70 74,884 74,884 levý 

31,019 – 31,227 160 160 2700 50 60,000 60,000 pravý 

37,071 – 37,120 160 - 6400 - - - levý 

37,200 – 37,249 160 - 6400 - - - pravý 

37,893 – 38,020 160 - 5105 - - - pravý 

38,107 – 39,198 160 170 3250 40 80 80 levý 

44,301 – 44,654 160 1770 3196 50 64,959 64,959 levý 

46,630 – 47,256 160 170 1374 120 159,767 159,767 levý 

�
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Navázání varianty V160 na stávající stav je pon�kud odlišný, nežli tomu je u varianty V120. 

Vzhledem k požadavku na odstran�ní rychlostního propadu zp�sobený obloukem p�ed Žst. 

Chlumec nad Cidlinou je využit rezervní koridor pro železni�ní tra� 020 (J	), který se napojuje 

na stávající stav až p�ed ulicí Lišickou. Za�átek úseku je v km 21,242.000 po napojení na 

výhledový stav navazující stavby. Skute�nost, že trasa je vedena v jiném koridoru umožnila 

redukci oblouk� p�ed Oseckým zhlavím na jeden a navýšení jeho polom�ru na R = 814,750 

m. Oblouk nov� vyhovuje na rychlost V100/130 =120/125 km/h a došlo tak k navýšení rychlosti 

o 40 km/h. Následující oblouk, umíst�ný v Žst. Chlumec nad Cidlinou v km 22,455 - 22,701 

má polom�r R= 1185,250 a má stejné parametry jako u varianty V120. Odlišnost je pouze v té 

skute�nosti, že zde je oblouk posunut o 4,75 m, nebo� kolej �. 1 (V120) = kolej �. 2 (V160). 

Oblouk umíst�ný za Žst. Chlumec nad Cidlinou o R = 710 m je nov� rozší�en a došlo 

k navýšení polom�ru. D�vod tohoto navýšení je možnost umíst�ní obloukových kolejových 

spojek do této �ásti trat�. V ostatních �ástech, tj. p�ed Hradeckým zhlavím stanice není žádné 

volné místo na kolejové propojení hlavních kolejí. Zm�na se týká i oblouku o polom�ru R = 

606 m v p�evýšení, kdy bylo nutné navýšit hodnotu na D = 95 mm (oproti V120) z d�vodu 

dodržení horní hranice na nedostatek p�evýšení I100 = 100 mm. Zm�nou prošlo i sm�rové 

�ešení p�ed NMnC, kde byl upraven oblouk ze stávajícího polom�ru R = 1180 m na R = 1296 

m z d�vodu navázání na TÚ NMnC – Žst. Káranice, kde došlo k úprav� oblouku v Žst. 

Káranice, který nevyhovoval na požadovanou tra�ovou rychlost. Po tomto oblouku dochází k 

rychlostnímu zlomu a je zde stanovena nová tra�ová rychlost V100 = 160 km/h, která trvá až 

do konce �ešeného úseku v km 49,908.731 p�ed zhlavím stanice HK. Oblouk v Žst. Káranice 

v km 31,019 – 31,227 má zv�tšený polom�r a jsou p�idány p�echodnice. Díky této zm�n�

geometrických parametr� a zm�n� te�ného vedení 1. koleje byl rozložen složený oblouk v Žst. 

Dob�enice a došlo k odstran�ní �ásti oblouku. Nov� je vytvo�en oblouk o R = 5105 m, který 

nahrazuje oblouk ve stávajícím stavu (R = 2250 m). Po spln�ní minimální délky mezip�ímé 

následuje levý oblouk o polom�ru R = 3250 m s p�echodnicemi o délce 80 m. Zm�nou prošli i 

poslední dva oblouky umíst�né na �ešeném úseku. Menší zm�nou prošel tzv. „Praska�ský“ 

oblouk, u kterého bylo dopln�no p�evýšení ve spojitosti s p�echodnicemi. V�tší zm�nou prošel 

poslední oblouk u odb. Pla�ice, kde došlo k rozsáhlému navýšení všech parametr�, a to 

podstatn�ji, než ve variant� V120. Kv�li navýšení rychlosti na 160 km/h je nutná p�eložka, 

která si vyžádá zábor v oblasti objektu pat�ící SÚKHK (Správa a údržba silnic 

Královehradeckého kraje). Tento zábor bude p�edm�tem projednání zú�astn�ných stran.  

Nov� je zde umíst�n jednoduchý oblouk s parametry na požadovanou tra�ovou rychlost V100 

= 160 km/h. Oblouk o R = 1374 m je navržený tak, aby nedocházelo ke zbyte�nému 

rychlostnímu propadu na nižší rychlost a zvýšení tak cestovní doby na úseku Žst. ChnC – HK. 

Za touto druhou nejrozsáhlejší zm�nou již není žádná sm�rová zm�na a kolej �. 1 se nachází 

v p�ímé �ásti až do konce �ešeného úseku. 
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Sm�rové vedení této „velkorysé“ trasy nazna�uje �adu míst, kde dochází k nutným p�eložkám 

trati �i zm�nám v geometrických parametrech. Na základ� t�chto zm�n je dosaženo 

požadovaných úprav mimo rychlostního propadu v oblasti okolo Žst. Chlumec nad Cidlinou, 

které nelze odstranit z d�vod� zmi
ovaných již ve variant� V120. Výhodou je odstran�ní 

rychlostního propadu na za�átku úseku, kdy je dodržena vyšší navazující rychlost. Znázorn�ní 

vedení trasy s popisem oblouk� je v P�íloze 6.1 a 6.2 P�ehledná situace V120,V160. Výškové 

�ešení této varianty již „nekopíruje“ stávající výškové �ešení. Z d�vodu nutných zm�n je kladen 

d�raz na dodržení stávajících výšek v oblasti železni�ních p�ejezd� a v oblasti stanic a 

zastávek je u nástupních hran snaha o co nejnižší podélný sklon. „Velkorysé“ �ešení respektuje 

Územní plán m�sta Chlumec nad Cidlinou v závislosti na ZÚR Královehradeckého kraje, ale 

nerespektuje ÚP m�sta Hradec Králové, kde v oblasti odb. Pla�ice je nutná zm�na územního 

plánu kv�li p�eložce u SÚKHK.  

    

Obrázek 10:  Rezervní koridor vyhrazený pro tra	 020 p
ed Žst. ChnC [20] 

Technické úpravy plynoucí pro ob� varianty (V120, V160) 

5.4.1 Železni�ní svršek 

Modernizovaný úsek Chlumec nad Cidlinou (v�etn�) – Hradec Králové (mimo) je sou�ástí sít�

celostátních drah a proto musí spl
ovat požadavky na interoperabilitu a další opat�ení, které 

jsou uvedeny v Zásadách modernizace a optimalizace vybrané železni�ní sít� �R (sm�rnice 

G	 SŽDC 16/2005) uvedených v kapitole 5.1. V rámci modernizace (ob� varianty) se po�ítá 

s novým železni�ním svrškem pro hlavní stani�ní i tra�ové koleje. Novým železni�ním svrškem 

budou osazeny i koleje ur�eny pro p�edjízdné ú�ely (osobní i nákladní) a koleje, kde dochází 
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k odsun�m na požadované osové vzdálenosti. Železni�ní svršek budou tvo�it kolejnice tvaru 

UIC 60 (60E1, 60E2) pro hlavní stani�ní a tra�ové koleje v�etn� p�edjízdných a kolejnice tvaru 

S49. Oba tvary kolejnice budou na pružném bezpodkladnicovém upevn�ní W14 na 

betonových pražcích s rozd�lením „u“ (600mm) s minimální hmotností 300 kg. 

Rekonstruované manipula�ní koleje budou mít tuhé upevn�ní K se sv�rkou ŽS4. V míst�

p�ejezd� a p�echod� budou mít upev
ovadla antikorozní úpravu. Vzhledem k �áste�ným 

rekonstrukcím železni�ního svršku, které prob�hly v minulosti, se po�ítá s výziskem, který 

bude použit pro ú�ely modernizace.  V celém �ešeném úseku dojde k rekonstrukci kolejového 

lože. Kolejové lože bude z�ízeno z nezv�tralého drceného kameniva frakce 31,5/60 mm. 

Kolejové lože dle p�edpisu SŽDC S3, díl 10 je na tra�ovém úseku navrženo jako otev�ené. Ve 

stani�ních úsecích je navrženo jako zapušt�né (1,7 – 3,0 m drážní stezky o min. ší�ce 0,4 m), 

kdy p�echod je tvo�en pomocí p�echod� stezek. V obloucích je lože rozší�eno dle p�edpis�. 

Tlouš�ka kolejového lože je navržena minimáln� 350 mm pod ložnou plochou pražce u 

dopravních kolejí a 250 mm u kolejí manipula�ních.  

V celém rekonstruovaném úseku se po�ítá se z�ízením bezstykové koleje, jako je tomu dosud, 

dle novelizovaného p�edpisu SŽDC S3/2 z roku 2012. P�i z�izování bezstykové koleje je nutné 

dodržet p�edepsanou upínací teplotu (typy kolejí), která je od +17 °C do + 23°C. Sva�ování se 

provede aluminotermickým sva�ováním. Vzhledem k oblouk�m, které budou nov� navrženy a 

jejich R>280m není nutné usazovat pražcové kotvy.  

Nové výhybky používají svršek tvaru 60E1 (v hlavních stani�ních a p�edjízdných kolejích) a 

49E1 (ostatní dopravní a manipula�ní koleje). V dopravních kolejích jsou použity výhybky na 

betonových pražcích VPS s p�írubovými žlabovými pražci.   

5.4.2 Železni�ní spodek 

Zemní plá
 je z�ízena v obou variantách v 5 % sklonu, díky �emuž dojde k odvodn�ní samotné 

plán� v�etn� št�rkového lože. Ve stejném sklonu je i plá
 t�lesa železni�ního spodku, kdy 

základní ší�ka je 3,1 m. Konstrukce pražcového podloží (p�edpis SŽDC S4) je stanovena dle 

minimálních požadovaných hodnot modulu p�etvárnosti pro celostátní trat� s V>120 km/h. 

Vzhledem k tomu, že není k dispozici geotechnický podélný profil, je po�ítáno s dobrou 

únosností a složením zemin. Z tohoto d�vodu je navržena konstrukce pražcového podloží typu 

3.1 a 3.2 dle výpo�tu filtra�ního kritéria. Zesílení konstrukce pražcového podloží je navržena 

v místech, kde dochází k p�echodu železni�ního spodku na mostní objekty a v míst� p�echodu 

na úrov
ové p�ejezdy pozemních komunikací.  

V celém rozsahu prací na železni�ním spodku se navrhuje odvodn�ní t�lesa železni�ního 

spodku systémem trativod�, p�í�ných svod�, hlavních sb�ra��, od�ezem zemní plán� na svah 

�i vyúst�ním do zpevn�ných p�íkop� dle místa a dostupných terénních pom�r� ur�ující druh 

odvodn�ní. V dopravnách je p�ednostn� navrženo odvodn�ní pomocí trativod� a hl. sb�ra��. 
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Trativody se z�ídí z plastového potrubí PE-HD min. DN 150. Minimální spád trativod� je 0,5%. 

Dno trativodu je min. 0,30 m pod okrajem zemní plán� a min. 1,20 m pod niveletou koleje. 

Zárove
 je spln�na podmínka umíst�ní v nezámrzné hloubce. V rámci trativod� jsou navrženy 

trativodní šachty plastové ve vzdálenostech cca 50 m DN 400. Vrcholové šachty jsou pak DN 

800. Vyúst�ní hlavních sb�ra�� je do propustk� �i kanaliza�ních vpustí. U obou variant 

dochází k rekonstrukci mostních objekt� (mosty, propustky) dle pot�eby. U varianty V160 

dochází p�evážn� k rozší�ení, které navazuje na celkové zdvoukolejn�ní, tj úprava všech �ástí. 

U varianty V120 dochází k �áste�né rekonstrukci t�ch objekt�, které souvisí s pot�ebou pro 

odvodn�ní.     

5.4.3 Úprava železni�ních p
ejezd�

Tabulka 16: Úprava železni�ních p
ejezd�

�íslo p
ejezdu Poloha [km] 
Typ 

zabezpe�ení 
V120 V160 

P3978 21,716 – 21,724 PZS 3SBI MÚK MÚK 

P 3980 0,312 – 0,337 PZS 3ZNI PZS 3ZNI MÚK 

P 3981 5, 913 – 5,916 PZS 3SBI PZS 3SBI PZS 3SBI 

P 3982 7, 200 – 7,203 k zrušen zrušen 

P 3983 7, 572 – 7,580 PZS 3ZBI PZS 3ZBI MÚK 

P 3984 8, 419 – 8,426 PZS 3SBI PZS 3ZBI MÚK.  

P 3985 9, 328 – 9,333 k zrušen zrušen 

P 3986 9, 791 – 9,796 PZS 3SBI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 

P 3987 10, 173 – 10,176 k zrušen zrušen 

P 3988 11, 609 – 11,619 PZS 3ZBI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 

P 3989 12, 058 – 12,063 k zrušen zrušen 

P 3990 13, 567 – 13,577 PZS 3ZBI PZS 3ZBI MÚK 

P 3991 15, 202 – 15,211 PZS 3ZNI PZS 3ZNI PZS 3ZNI 

P 3992 16, 643 – 16,648 PZS 3SBI PZS 3ZNI PZS 3ZNI 

P 3993 17,832 – 17,842 PZS 3ZBI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 

P 3994 18, 703 – 18,711 PZS 3SBI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 

P 3995 19, 630 – 19,635 PZS 3SNI zrušen zrušen 

P 3996 20, 913 – 20,923 PZS 3ZNI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 



�

���
�

Tabulka 16: Úprava železni�ních p�ejezd� ukazuje na zm�ny, které budou provedeny v úrovni 

zabezpe�ení jednotlivých p�ejezd� dle navržených variant. Ve variant� V120 dochází ke 

zrušení celkem 5 železni�ních p�ejezd�, které budou zrušeny bez náhrady. V jejich blízkosti 

se nachází jiný p�ejezd, který zajistí p�epravu místo rušeného p�ejezdu. Obdobn� tomu je u 

varianty V160, kdy dochází ke stejnému po�tu rušených p�ejezd�. U této varianty navíc 

dochází k p�ebudování úrov
ového k�ížení za MÚK a to v 6 p�ípadech oproti �ešení s rychlostí 

na 120 m/h, kde dochází pouze v jednom p�ípad� k MÚK. Mimoúrov
ové k�ížení je umíst�no 

v p�íhodných sm�rových a výškových pom�rech, kde lze využít tyto pom�ry za ú�elem zvýšení 

bezpe�nosti. Mimo tyto základní úpravy dochází v návaznosti na rychlost vyšší než 100 km/h 

k zajišt�ní vyšší úrovn� na návazné TZZ a SZZ. Železni�ní p�ejezdy jsou navrženy dle platné 

normy �SN 73 63 80.    

�

5.4.4 Tra	ové, stani�ní a vlakové zabezpe�ovací za
ízení 

Tra�ové zabezpe�ovací za�ízení (TZZ) bude zajišt�no pomocí 3. kategorie, tzv. obousm�rným 

automatickým blokem, který rozd�luje tra� na prostorové oddíly o délce cca 1 km (dodržení 

zábrzdné vzdálenosti). Automatický blok kontroluje volnost TO a zárove
 vylu�uje protism�rné 

jízdy vlak�. Toto zabezpe�ovací za�ízení je nutnou podmínkou pro trat� s tra�ovou rychlostí 

vyšší než 100 km/h, kdy musí být zajišt�n p�enos náv�sti na HV. Volnost kolejového úseku je 

zjiš�ována pomocí kolejových obvod�.  

Stani�ní zabezpe�ovací za�ízení (SZZ) je nov� zajišt�no pomocí elektronického stav�dla 

(ESA), které zajiš�uje kontrolu volnosti jízdní cesty, závislost náv�stidel na poloze výhybek a 

kontroluje sou�asn� zakázané jízdní cesty.�VZZ bude �ídit systém spole�ného evropského 

zabezpe�ova�e ETCS L2. Úrove
 L2 (Level 2) systému ETCS je ur�ena pro využití na tratích, 

které jsou vybaveny klasickým infrastrukturním zabezpe�ovacím za�ízením, tedy stani�ním 

zabezpe�ovacím za�ízením ve stanicích a tra�ovým zabezpe�ovacím za�ízením na širé trati. 

Tato za�ízení vykonávají nadále svoji �innost v oblasti zjiš�ování p�ítomnosti a celistvosti vlaku, 

tak jako tomu bylo p�ed implementací systému ETCS, tedy zabezpe�ují provoz v rámci 

železni�ní stanice, respektive na širé trati. Povolení k jízd� jsou kolejovým vozidl�m p�edávána 

prost�ednictvím subsystému Euroradio. Systém ETCS v tomto p�ípad� vykonává pr�b�žn�

P 3997 21, 902 – 21-912 PZS 3ZBI PZS 3ZBI MÚK 

P 3998 22, 460 – 22,465 PZS 3SBI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 

P 3999 25, 117 – 25,122 PZS 3SBI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 

P 4000 26, 193 – 26,198 PZS 3SBI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 

P 4001 26, 734 – 26,739 PZS 3SNI PZS 3ZBI PZS 3ZBI 
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dohled nad okamžitou rychlostí vozidla, provádí srovnání s rychlostí v daném míst� povolenou 

a v p�ípad� p�ekro�ení této povolené rychlosti provádí zásah. Pro p�isp�ní ke zjednodušení 

architektury systému a rovn�ž snížení provozních náklad� je v této úrovni možno upustit od 

prom�nných náv�stidel na širé trati. Není též t�eba dalšího paraleln�

pracujícího vlakového zabezpe�ovacího za�ízení pod podmínkou, že všechna vozidla 

pohybující se na dané trati jsou vybavena palubní �ástí pro ETCS L2. Aplika�ní úrove
 L2 

vyžaduje vybudování komunika�ního prost�edí, které je schopno umožnit souvislou 

obousm�rnou komunikaci mezi infrastrukturní a mobilní �ástí systému. K tomuto ú�elu se 

používá systém GSM-R. 

Obecné úpravy �i stanovení plynoucí pro ob� varianty (V120, V160) 

U obou variant, které byly navrženy a naprojektovány ve stávajících �i nových stopách došlo 

ke zm�n� stani�ení. V úvodu diplomové práce je zmín�n historický d�vod, pro� stani�ení na 

HK za�íná v Žst. Chlumec nad Cidlinou od km 0,000. Toto stani�ení v tuto chvíli zaniká a ob�

varianty jsou navrženy tak, že „hlavní stani�ení“, tj. stani�ení od Velkého Oseku pokra�uje 

sm�rem na Žst Hradec Králové. Stani�ení sm�rem na Trutnov za�íná nov� v Žst. Chlumec 

nad Cidlinou od km 0,000. To je kup�íkladu vid�t ve variant� V 160, kde je navržený nový 

oblouk z d�vodu p�eložky kolejí �. 1 a 2 z nutnosti dodržení osových vzdáleností kolejí. Ve 

variant� V120 je zachován stávající oblouk a jeho parametry s novým stani�ením. V obou 

variantách hraje tra� 020 významn�jší roli (platí i pro sou�asný stav) a není tak d�vod 

zachovávat stávající historický systém stani�ení, který neodpovídá významnostem trati. 

Na úpravy provedené z kolejového hlediska navazují i úpravy týkající se jiných stavebních 

objekt� a to mostních konstrukcí a silni�ních staveb. Z mostních konstrukcí se jedná 

v naprosté v�tšin� o propustky, které p�í�n� odvád�jí vodu z drážního t�lesa. Na trati se 

nachází i n�kolik mostních konstrukcí, které jsou použity p�i MÚK dráhy s pozemní 

komunikací. P�evážn� ve variant� V160 dochází k �etn�jšímu MÚK a pot�eb� tak zbudování 

t�chto konstrukcí. S tímto souvisí i pozemní stavby, které je nutno navázat na mostní 

konstrukce.   
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Obrázek 11:  P
ejezd P 3985 zrušený ve variant� V160 [foto – autor 2018]   

Obrázek 12:  DKS v Žst. Chlumec nad Cidlinou [foto – autor 2018]   



�

���
�

6 Variantní výpo�et investi�ních náklad�

�

Výpo�et investi�ních náklad� v tabulce 15: Variantní investi�ní náklady byl proveden na 

základ� hodnot, které byly získány p�i technickém �ešení jednotlivých variant. K samotnému 

výpo�tu byl použit ve�ejn� dostupný investi�ní program s názvem MOPIN, který slouží pro 

výpo�et investic v prvotních fázích p�ípravy a realizace staveb tj. ve stupni studie 

Tabulka 17: Variantní investi�ní náklady

Profese Cena [mil. K�] 

- V120 V160 

Železni�ní zabezpe�ovací za�ízení  

(stani�ní, tra�ové, p�ejezdové, nadstavba – DOZ,ETCS) 
321,090 322,767 

Železni�ní sd�lovací za�ízení  

(stanice, zastávky, tra�ový úsek)
304,875 297,734 

Technologická za�ízení  

(eskalátory, výtahy, trafostanice)  
3,300 3,300 

Železni�ní svršek  

(kolej, výhybky, úprava koleje)  
345,277 1698,459 

Železni�ní spodek 

(konstrukce koleje, t�leso dráhy, jiné)
261,449 531,888 

Nástupišt� a p�ejezdové konstrukce 

(konstrukce nástupiš�, p�ejezdová konstrukce) 
65,068  61,218 

Mosty, propustky a zdi 

(mosty, propustky, podchody, lávky, zdi) 
182,721 571,388 

Pozemní komunikace 

(vozovky a plochy, t�leso a mosty) 
34,870 55,748 

Protihlukové objekty 

(protihluková opat�ení)
4,158 10,395 

Pozemní stavební objekty 

(budovy a technologické objekty, zast�ešení nástupiš�) 7,603 7,603 

Trak�ní za�ízení  

(trak�ní vedení)
358,769 594,897 

Celkové investi�ní náklady 2 361,476 5 194,247 
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proveditelnosti. Sazebník pro jednotlivé m�rné jednotky užitý v programu je z kalendá�ního 

roku 2016. Cenový rozdíl jednotlivých variant �iní 2 834, 771 mil. K�. Pom�rov� velký cenový 

rozdíl vyplývá z rozdílného vedení jednotlivých variant, kdy varianta V160 využívá rezervní 

koridor a je dopln�na o druhou hlavní kolej. Toto dopln�ní p�ivádí nutné investi�ní náklady do 

profesí (mosty, svršek, spodek), kde varianta V120 nemá tak vysoké náklady. V celkových 

investi�ních nákladech jsou zahrnuty jak náklady spojené s realizací stavby, tak náklady 

spojené s dokumentací, pr�zkumy, technickým dozorem �i rezervami. Náklady spojené 

s výkupem pozemk� a nemovitostmi zde nejsou zahrnuty.   

Obrázek 13:  Mostní konstrukce p
ed NMnC ur�ená k rekonstrukci [foto – autor 2018] 
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7 Porovnání navržených variant  

Pro ut�íbení základních analytických poznatk� a možnost porovnání navržených variant 

s ohledem na jejich silné a slabé stránky je zvolena standartní b�žná metoda pomocí  SWOT 

analýzy, s pomocí níž dojde k vybrání výsledné varianty. Tato strategická metoda vyvinutá ve 

20. století slouží k stanovení rozvojových sm�r�. V našem p�ípad� se jedná o sm�r bu� V120 

�i V160 oproti stávajícímu stavu. U každé varianty budou sepsány silné a slabé stránky 

spole�n� s p�íležitostmi a hrozbami, které p�inášejí. Na základ� stanovené váhy a hodnocení 

je stanoveno výsledné �íslo v externí (p�íležitosti a hrozby) a interní (klady, zápory) �ásti. 

Hodnocení nabývá hodnot od -5 do 5, kde hodnota 5 je nejlepší a hodnota -5 nejhorší. Externí 

�ást se posléze se�te s interní a vzniká výsledné �íslo, které udává, jaké hodnoty tato zm�na 

p�ináší. �ím vyšší kladné �íslo, tím lepší výsledky v p�ítomném i budoucím �ase zm�na 

p�ináší. Váhové koeficienty byly stanoveny na základ� odborné diskuze s kolegy p�i mojí praxi 

v projek�ní firm�.    

 V120 

Tabulka 18: SWOT analýza V120 

In
te

rn
í s

tr
án

ka

Silné stránky Váha Hodnocení Suma
Zkrácení cestovních dob 0,3 4 1,2 
Zvýšení propustnosti trati 0,2 4 0,8 

Zatraktivn�ní drážní dopravy 0,1 2 0,2 
Zvýšení bezpe�nosti (rušení PZZ) 0,2 4 0,8 

Snížení hlu�nosti 0,1 2 0,2 
Zvýšení kultury cestování 0,1 2 0,2 

Slabé stránky    
Investi�ní + provozní náklady  0,3 -3 -0,9 

�áste�ný zábor 0,1 -1 -0,1 
Zachování nutnosti k�ižování 0,4 -4 -1,6 

Nižší konkurenceschopnost v��i IAD 0,2 -2 -0,4 

E
xt

er
n

í
st

rá
n

ka

P
íležitosti
Intervalová p�ím�stská doprava 0,2 3 0,6 

Vyšší po�et cestujících  0,2 3 0,6 
P�esun nákladní dopravy z I. koridoru 0,3 3 0,9 

P�ípojové vazby na BUS 0,2 2 0,4 
R�st cen ropy  0,1 2 0,2 

Hrozby 
Nedostate�né zatraktivn�ní drážní dopravy 0,3 -3 -0,9 

Nákladní doprava na D11 0,2 -3 -0,6 
Nedostate�ný p�esun cestujících z IAD 0,3 -2 -0,6 

Nedosta�ující kapacita  0,2 -2 -0,4 
    

Interní 0,4
  Externí 0,2

Výsledek Celkem 0,6
�

�
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V160 

Tabulka 19: SWOT analýza V160 
In

te
rn

í s
tr

án
ka

Silné stránky Váha Hodnocení Suma
Zkrácení cestovních dob 0,2 5 1,0 
Zvýšení propustnosti trati 0,2 5 1,0 

Zatraktivn�ní drážní dopravy 0,1 4 0,4 
Zvýšení bezpe�nosti (rušení PZZ) 0,2 5 1,0 

Snížení hlu�nosti 0,1 1 0,1 
Zvýšení kultury cestování 0,1 3 0,3 

Zavedení vlak� kategorie Ex 0,1 3 0,3 
Slabé stránky

Investi�ní + provozní náklady  0,3 -5 -1,5 
�áste�ný zábor 0,5 -3 -1,5 

Zv�tšené sm�rové úpravy 0,2 -2 -0,4 

E
xt

er
n

í
st

rá
n

ka

P
íležitosti
Intervalová p�ím�stská doprava 0,2 3 0,6 

Vyšší po�et cestujících  0,2 4 0,8 
P�esun nákladní dopravy z I. koridoru 0,3 5 1,5 

P�ípojové vazby na BUS 0,2 2 0,4 
R�st cen ropy  0,1 2 0,2 

Hrozby 
Nedostate�né zatraktivn�ní drážní dopravy 0,3 -2 -0,6 

Nedostate�ná údržba  0,1 -1 -0,1 
Nákladní doprava na D11 0,2 -1 -0,2 

Nedostate�ný p�esun cestujících z IAD 0,2 -1 -0,2 
Nedosta�ující kapacita  0,2 -1 -0,2 

  Interní 0,7
Externí 2,2

Výsledek Celkem 2,9
�

Záv�r porovnání  

Na základ� stanovení a následného výpo�tu výsledných koeficient� v interní a externí stránce 

pro každou variantu vyplývá, že varianta V160 dosáhla vyšších kladných hodnot nežli varianta 

V120. Z tohoto d�vodu je vybráno �ešení s rychlostí 160 km/h jako výsledné a je detailn�

zpracováno v následující �ásti DP. Zajímavá hodnota se ukazuje u V160 v externí �ásti, kdy 

p�íležitosti této varianty výrazn� p�edcházejí její možné hrozby. V tabulkách nejsou uvedeny 

další parametry (stránky), které p�inášejí ob� navrhované �ešení spole�n� a nelze je tudíž 

porovnat. Mimo zmín�né stránky výše se jedná o: zavedení ETCS a bezpe�n�jších 

zabezpe�ovacích za�ízení, dosažení požadovaných užite�ných délek kolejí v každé dopravn�

pro nákladní vlaky, rekonstrukce kolejišt� každé dopravny na základ� p�edem stanovených 

požadavk� (VB, nástupišt�, zázemí pro cestující), zavedení modern�jší jednotek, zvýšení 

stability GVD, zajišt�ní kapacity pro p�ípadný odklonový sm�r a celkové zvýšení 

konkurenceschopnosti železnice v regionu.  
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8 Podrobné technické 
ešení vybrané varianty 

Vít�znou variantou se na základ� podrobené analýzy v kapitole 7 stala tzv. „velkorysá“ 

varianta, která má po celé délce dv� hlavní tra�ové a stani�ní koleje mimo �ást úseku, kdy 

p�ibývá ješt� t�etí kolej sm�rem na Nový Bydžov. V této návaznosti bylo pot�eba naprojektovat 

zbylé hlavní koleje a k nim vy�ešit kolejové �ešení v dopravnách. Osové vzdálenosti hlavních 

kolejí se m�ní od 4 – 9,5 metru dle situace na trati. V této �ásti dochází k popisu jednotlivých 

kolejových �ešení v dopravnách. Seznam všech výhybek v�etn� situací dopraven a zastávek 

je sou�ástí p�ílohy 7.1 až 7.18, kde je zaznamenaný nový stav výsledné varianty v�etn�

mezistani�ních úsek� a napojení na ostatní trat�.     

    

Žst. Chlumec nad Cidlinou 

Železni�ní stanice je díky své velikosti a dopravnímu významu nejv�tší stanicí, která je �ešena 

na zkoumaném úseku. Díky tomuto faktu došlo k rozsáhlým zm�nám, které ovlivnily stavební 

�ešení ve stanici. Pro Žst. Chlumec nad Cidlinou byla vybrána varianta V100_1 ze 

schematických návrh� pro sou�asné dopravny uvedené v p�íloze 5. Tato varianta po�ítá 

s vybudováním oboustranných nástupiš� (550 mm nad TK) mezi kolejemi �. 5 a �. 3 a mezi 

kolejemi �. 1 a �. 2. Ob� nástupišt� mají délku 300 m, která pln� vyhovuje na maximální délky 

vlak� kategorie R na relaci PRA – HK. Tyto nástupišt� dopl
uje vn�jší (550 mm nad TK) 

nástupišt� u koleje �. 6, které plní funkci pro osobní vlaky na relaci ChnC – HK. Ostrovní 

nástupišt� mezi kolejemi �. 1 a �. 2 je pro vlaky kategorie R a zbylé ostrovní nástupišt� mezi 

kolejemi �. 3 a �. 5 je pro zbylé relace Kolín – Trutnov a M�stec Králové – Nový Bydžov. Na 

poslední jmenované relaci bylo nutné zachovat dv� nástupní hrany z d�vodu k�ižování na 

jednokolejné trati, které probíhá v �ešené stanici. Mimo této peronizace ve stanici došlo 

k vým�n� sudé a liché skupiny kolejí, kdy sudá je u VB a lichá je na odvrácené stran� kolejišt�. 

V rámci napojení na dvoukolejnou tra� došlo k odstran�ní DKS na obou zhlavích a vybudování 

jednoduchých obloukových spojek mezi kolejemi �. 1 a �. 2 a mezi kolejemi �. 1 a �. 3. Zhlaví 

sm�r Nové M�sto nad Cidlino/Nový Bydžov po úpravách umož
uje sou�asné jízdy bez 

vzájemného ovlivn�ní. V sudé skupin� kolejí je nov� kolej �. 4, která plní funkci p�edjízdné 

koleje. P�estavba kolejišt� nezasahuje do manipula�ních kolejí a vle�ek, které z�stávají 

zachovány mimo vle�ky �. V4224, kde došlo k novému napojení díky k�ižovatkové výhybce �. 

14 do manipula�ní koleje �. 11 a zrušení bývalé vle�ky Cerea. V následující tabulce 20 jsou 

uvedeny užite�né délky kolejí, v�etn� jejich ur�ení. 

   

Tabulka 20: P
ehled kolejí v Žst. Chlumec nad Cidlinou V100_1 
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Kolej �.  Užite�ná délka [m] Ur�ení koleje Rychlost [km/h] 

1 900 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
100 

2 890 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
100 

3 660 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
80 

4 700 
p�edjízdná, 
dopravní 

80 

5 600 
p�edjízdná, 
dopravní 

50 

6 660 dopravní 50 

6a,b 195 kusá, manipula�ní 40 

8 515 manipula�ní 40 

8a 70 kusá, manipula�ní 
40 

8b 245 kusá, manipula�ní 40 

9 450 manipula�ní 40 

8a 70 kusá, manipula�ní 40 

9 450 Manipula�ní 40 

11 380 Manipula�ní 40 

13 126 kusá, manipula�ní 40 

�

  Zast. Nové M�sto nad Cidlinou 

Sou�asná stanice NMnC se ve výsledné variant� m�ní na železni�ní zastávku dle vybraného 

schematického �ešení V160_2. M�ní se osová vzdálenost mezi kolejemi �. 1 a �. 2 na 4 m 

(p�vodn� 6 m) s tím, že došlo ke zdemontování výhybek v této nyn�jší zastávce. Nov�

zastávka disponuje dv�mi vn�jšími nástupišti o délce 120 m, která jsou p�ístupná z podjezdu 

v km 3, 660 (sou�asné stani�ení). Délka nástupiš� je stanovena na základ� stanovení 

maximální délky zastavující soupravy s p�i�tením délkové rezervy a je tak stanovena pro 

všechny stanice a zastávky na trati. Výpravní budova bude z�ásti p�ístupná jako �ekárna a 

z�ásti nabídnuta ke komer�ním ú�el�m. Stejné �ešení jako tato zastávka mají i zastávky ve 
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Lhot� pod Lib�any a HK – Kukleny, kdy p�ístup na nástupišt� je umožn�n pomocí p�ejezd�

v t�sné blízkosti zastávek. Zastávka Kratonohy se ruší a tento tarifní bod zaniká. Nov� budou 

posíleny autobusové spoje v samotné obci. Vzdálenost a nízké využití tohoto tarifního bodu 

zap�í�inilo jeho zrušení. Všechny zastávky jsou na znamení.     

  Žst. Káranice 

Železni�ní stanice Káranice za�íná v km 30,123.578 výhybkou �. 1 po zm�n� osové 

vzdálenosti hlavních kolejí ze 4 m na 9,5 m. Zm�na osové vzdálenosti vyplývá z pot�eby 

vybudování banalizované koleje mezi hlavními kolejemi dle výsledného schématu V160_2. 

Banalizovaná kolej s ozna�ením �. 51 (nové ozna�ení dle SŽDC) plní p�edjízdnou funkci pro 

nákladní vlaky p�i p�ípadné mimo�ádnosti na trati. Tato kolej zvýší stabilitu GVD by� za cenu, 

že p�i krátkých intervalech m�žu být vlakové cesta omezená a dojde tak ke snížení rychlosti 

ze 160 km/h na 100 km/h v hlavní koleji. Nástupišt� o stejných délkách jako v NMnC jsou 

p�ístupná bu� úrov
ov� (nástupní hrana �. 2) �i mimoúrov
ov� na druhé stran� kolejišt� od 

VB pomocí šikmého chodníku a schodišt�. Parametry sm�rových oblouk� p�ed Dob�enickým 

zhlavím odpovídají stejným parametr�m, jako má hlavní kolej �. 1, upravené o osovou 

vzdálenost jednotlivých kolejí. Manipula�ní kolej (nov� kolej �. 4) je zkrácena p�ed bo�ní stranu 

nástupišt� a zakon�ena zarážedlem (nedynamické). Jízdu vlaku do m�nírny i nadále 

umož
uje a pomocí sm�rového a výškového vyrovnání se napojuje na stávající kolej. Vle�ka 

IZOMAT KÁRANICE z�stává zachována ve stávajícím stavu a je zaúst�na do koleje �. 2. 

Výpravní budova z�stává zachována pro pot�eby cestujících, nebo� se nachází v t�sné 

blízkosti p�ístupu na nástupišt�. V následující tabulce 21: P�ehled kolejí v Žst. Káranice 

V160_2 jsou uvedeny užite�né délky kolejí v�etn� jejich ur�ení.        

Tabulka 21: P
ehled kolejí v Žst. Káranice V160_2 

Kolej �.  Užite�ná délka [m] Ur�ení koleje Rychlost [km/h] 

1 900 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
160 

2 820 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
160 

51 780 
p�edjízdná, 
dopravní 

80 

4 225 kusá, manipula�ní 40 
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  Žst. Dob
enice 

P�edposlední �ešenou stanicí je železni�ní stanice Dob�enice, která za�íná výhybkou �íslo 1 

v km 37,255.974. U této stanice dochází k redukci kolejišt� na dv� hlavní stani�ní koleje a 

jednu manipula�ní kolej rozd�lenou na t�i �ásti. Manipula�ní kolej �. 7a je zrušena spole�n�

s kolejí �. 3. Vzhledem k malému manipula�nímu obvodu umíst�nému ve stanici z�stává 

zachována kolej �. 4 (p�vodn� kolej �. 5), která je zaúst�na do druhé hlavní koleje. Ve stanici 

dochází ke zbudování vn�jšího a jednostranného ostrovního nástupišt�. P�ístup na nástupišt�

je pomocí mimoúrov
ového p�ístupu stejn� jako ve stanici Káranice. Vzdálenost nástupní 

hrany je 1,67 m od osy koleje. Osová vzdálenost mezi hlavními stani�ními kolejemi (�. 1 a �. 

2) �iní 5 metru� a mezi hlavní stani�ní (�. 2) a manipula�ní (�. 4) �iní 9,6 m. Nástupišt� je 

situováno v blízkosti VB s co nejkratší �asovou návazností na autobusovou dopravu. Situace 

této stanice vyplývá z vít�zného schematického znázorn�ní Žst. Dob�enice V160_1.     

�

Tabulka 22: P
ehled kolejí v Žst. Dob
enice V160_1 

Kolej �. Užite�ná délka [m] Ur�ení koleje Rychlost [km/h] 

1 610 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
160 

2 610 
hlavní stani�ní, 

dopravní 
160 

4 300 manipula�ní 40 

4a 140 kusá, manipula�ní 40 

4b 283 kusá, manipula�ní 40 

�

  Žst. Praska�ka 

Výsledná situace této stanice vznikla na základ� vít�zného schematického návrhu Žst. 

Praska�ka V160_4, který po�ítá se zachováním všech kolejí a vybudováním nástupiš�

v blízkosti úrov
ového železni�ního p�ejezdu, který bude sloužit pro p�ístup na nástupišt�. 

Díky této variant� není nutné budovat mimoúrov
ový p�ístup na nástupišt�. Nástupišt� a 

kolejové spojky p�ed a za nástupišt�m posouvají kolejové rozv�tvení sm�rem více k sou�asné 

pozici VB a �áste�n� snižují užite�nou délku koleje �. 3 na nyn�jších 130 m, která je i tak 

dosta�ující.  
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P�edjízdná kolej �. 4 má užite�nou délku 780 m a rychlost 80 km/h. Zbylé hlavní stani�ní mají 

rychlost maximální tra�ovou a užite�né délky 900 m (kolej �. 1) a 780 m (kolej �. 2). Výpravní 

budova v sou�asném nevyhovujícím stavu bude nabídnuta k odprodeji z d�vodu následného 

nevyužití pro cestující.  

Obrázek 14:  VB v žel. stanici Praska�ka v nevyhovujícím technickém stavu 

[foto – autor 2016]�
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9 Záv�r 

Cílem této práce bylo nalézt vhodné �ešení nového moderního spojení mezi stanicemi 

Chlumec nad Cidlinou (v�etn�) – Hradec Králové (mimo), které bude plnit funkci alternativního 

konkurenceschopného spojení (odklonová trasa) v návaznosti na I. koridor a IAD. Na základ�

analýzy stávajícího stavu a možnostem trati (dopravní, stavební) s ohledem na spln�ní cíl�

byly navrženy dv� varianty, které p�edstavovaly možné návrhy �ešení. Odlišnost návrh�

spo�ívala v p�ístupu �i pozornosti, jaké se této trati dostane. První p�ístup spo�íval 

v možnostech nižších investi�ních náklad�, které se odrážely na celkovém �ešení. 

Jednokolejný úsek, nižší po�et MÚK, menší zábory, nižší rychlost. To jsou základní parametry 

pro variantu V120, která ovšem p�ináší nižší kapacitu �i nutnost k�ižování oproti druhému 

p�ístupu. Druhý p�ístup po�ítal s vyšší investicí za cenu možného vyššího zisku, který tento 

p�ístup p�inese �i m�že p�inést. Tento p�ístup nesla varianta V160, která zásadn� ovliv
uje 

kolejové �ešení sou�asného stavu, by� i zde byla snaha o co nejmenší možné zábory, tj držet 

se v mezích drážního pozemku.    

S pomocí SWOT analýzy byla vybrána „velkorysá“ varianta V160, která navrhuje plné 

zdvoukolejn�ní s využitím rezervního koridoru p�ed Žst. Chlumec nad Cidlinou. Pro tuto 

variantu byl zhotoven GVD, který po�ítá s nasazením vlak� kategorie Ex a nákladních vlak�

kategorie Nex. Na základ� zvýšení propustnosti celého úseku je možný obsáhlejší p�esun 

nákladních vlak� z I. koridoru, který �áste�n� uvolní kapacitu na tomto koridoru. Na výslednou 

variantu byly navrženy a upraveny tarifní body umíst�né na �ešeném úseku. Úpravy probíhali 

v duchu zachování co nejdelších užite�ných délek kolejí s ohledem na rekonstruované 

nástupišt� a zavedení jednotného evropského zabezpe�ova�e. Nástupišt� umož
ují p�ístup 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace a spl
ují všechny platné normy, které pro n�

plynou.  

Nutné je ovšem podotknout, že se jedná o „malou“ �ást úseku jedné celé trati, která vede od 

Velkého Oseku až po Choce
. Tyto úpravy ve výsledném m��ítku nemohou ovlivnit zásadn�

celou tra�, a proto je nutné po�ítat s tím, že dojde k modernizaci i v ostatních navazujících 

úsecích, jako je tomu nazna�eno v situaci 7.1. P�íslibem mohou být již rozb�hlé p�ípravné 

dokumentace, které po�ítají se zvýšením atraktivity tohoto zajímavého spojení protínající 

srdce Východních �ech tj. královské m�sto Hradec Králové. 

Na úplný záv�r bych rád zmínil snad pozitivní myšlenku, že budoucnost železni�ní dopravy 

má kladný ráz, který doplní š�astné tvá�e �ím dál více p�epravených a spokojených cestujících, 

kte�í se budou rádi vracet k železnici jako k modernímu, dostupnému, konkurenceschopnému 

a spolehlivému systému p�epravy.   
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Obrázek 15:  Nástupišt� v zastávce HK – Kukleny [foto – autor 2018] 
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Pro zpracování výkresové dokumentace byl použit program Bentley Microstation a Power 

Railtrack. Textová �ást byla zpracována v programu MS Word. Fotografie, které jsou umíst�ny 

výše v textu a následn� jsou ve valné v�tšin� po�ízeny autorem diplomové práce pomocí 

fotoaparátu NIKON D3300 p�i zkoumání trati v roce 2016 a 2018.  
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