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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati
z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno
umístění železničních stanic v jednotlivých obcích a analyzováno využívání železnice
z veřejně dostupných dat. S ohledem na očekávané investice do železniční infrastruktury jsou
navrženy dva provozní koncepty osobní dopravy. V závěru je provedeno zhodnocení
navrhovaných variant se současným stavem.
klíčová slova: Královéhradecký kraj, železniční doprava, veřejná doprava, elektrizace
železnice, zdvojkolejnění, provozní koncept, taktový grafikon

ABSTRACT
The bachelor thesis deals with the concept of the public transport on rail line from Hradec
Králové to Častolovice and other chosen parts of the railway line. In the first part there is
valuation of position rail stations in towns and villages. After there is valuation of use rail station
with passenger with open to the public data. With the respect to expect investment in railway
line they are two concepts of rail public transport. Comparison between present situation and
two concepts of public transport are conducted at the final part.
key words: Hradec-Králové region, railway transport, public transport, electrification railway
line, double – track line, operating concept, periodic timetable
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČD

České dráhy, a. s.

ČSÚ

Český statistický úřad

DPK

dny pracovního klidu

FBS/iPlan

Fahrplanbearbeitungssystem

GVD

grafikon vlakové dopravy

hl. n.

hlavní nádraží

K+R

parkoviště typu „Kiss and Ride“

MHD

městská hromadná doprava

Os

osobní vlak

Sp

spěšný vlak

žst.

železniční stanice
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1

ÚVOD

Územní vedení železničních tratí při jejich stavbě bylo plánováno zejména pro potřeby
nákladní dopravy. S tím, jak se společnost vyvíjela, byla železnice ovlivněna a podle toho
modernizována. V dnešní době v královéhradecké aglomeraci převažuje osobní doprava,
nákladní doprava využívá zejména evropské nákladní koridory, které Královéhradeckým
krajem nejsou vedeny. Podmínkou konkurenceschopnosti železnice individuální automobilové
dopravě jsou investice do infrastruktury a zároveň modernizace nebo nákup nových vozidel.
Práce se zabývá osobní dopravou na železniční trati Hradec Králové – Častolovice
a v některých navazujících úsecích. Tato práce navazuje na diplomovou práci Regionální
železniční doprava v Královéhradeckém kraji po roce 2021 pana Ing. Radka Papeže, který
ve své práci navrhl koncepční změny na celém území kraje s ohledem na skutečnost, že v roce
2021 budou uzavřeny nové smlouvy s dopravci na další období.
První část této práce je zaměřena na analýzu současného stavu se zaměřením na umístění
železničních zastávek v jednotlivých obcích, dále zpracování dat Českého statistického úřadu
o pravidelné dojížďce.
V hlavní části práce se autor věnuje návrhům konceptů osobní dopravy, jejíž uvedení do praxe
je podmíněno investicemi do infrastruktury – elektrizace úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice
– Solnice a zdvojkolejnění trati č. 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. Tyto investice
do infrastruktury podpoří konkurenceschopnost nákladní dopravy po železnici vůči silniční
nákladní dopravě, protože bude k dispozici více potenciálních tras pro nákladní vlaky, které
nyní využívají 1. nákladní železniční koridor.
Výstupem této práce jsou nákresné jízdní řády pro jednotlivé provozní návrhy, které byly
zkonstruovány v programu FBS při zachování současného provozu na ostatních tratích. Dále
jsou porovnány jízdní doby na jednotlivých úsecích při současném jízdním řádu s oběma
navrhovanými koncepty.
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2

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
2.1 Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj se nachází v severovýchodní části Čech a s rozlohou přes 4,5 tis. km²
je devátý největší v České republice. V Královéhradeckém kraji žije přes půl milionu obyvatel
a krajským městem je statutární město Hradec Králové, které dalo i název celému kraji. [1]
Mezi hlavní silniční komunikace můžeme zařadit dálnici D11, spojující Českou republiku
s Polskem (v současné době je v provozu úsek Praha – Hradec Králové, další úseky jsou
v různém stadiu příprav nebo stavby), rozestavěná dálnice D35, v současnosti silnice první
třídy I/35 (Liberec –) Jičín – Hradec Králové (– Olomouc).

Obrázek 1: Česká republika s vyznačením Královéhradeckého kraje [2, úprava autor]
Z železničního hlediska se na území Královéhradeckého kraje nacházejí tratě celostátní
i regionální. Železniční tratě jsou jednokolejné a většina z nich je neelektrifikována. Krajským
územím neprochází žádný ze čtyř tranzitních železničních koridorů, které jsou v České
republice. [3]
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Obrázek 2: Kategorie drah v Královéhradeckém kraji [3, úprava autor]
Severní a východní části kraje jsou hornaté. Zde se nacházejí pohoří Krkonoše s nejvyšší
horou ČR – Sněžka, a Orlické hory. V Krkonoších pramení řeka Labe, která protéká jižním
směrem územím kraje a dále pak severní částí Čech do Německa a vlévá se do Severního
moře. Zajímavými přírodními památkami jsou skalní města v Adršpachu v broumovském
výběžku a v Českém ráji.
Z kulturně – historických památek kraje můžeme uvést zámek Častolovice, Opočno, dále
barokní památky hospitál na Kuksu a klášter v Broumově nebo moderní architektura z první
poloviny 20. století v Hradci Králové. Významná střediska letních i zimních sportů jsou
Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou v Krkonoších a další v Orlických horách. I díky tomu je
Královéhradecký kraj atraktivní oblastí cestovního ruchu.
Královéhradecký kraj je územně rozdělen na 5 okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod,
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Z těchto měst mají přímé železniční spojení s krajským
městem pouze města Jičín a Trutnov. Obyvatelům ostatních měst – Náchod a Rychnov
nad Kněžnou – je nabízeno spojení každou hodinu s jedním přestupem. Při cestě do Náchoda
z krajského města se přestupuje ve stanici Starkoč, ve které jsou zajištěné přípojné vazby
z obou směrů, v X:20 z Trutnova a v X:40 z Hradce Králové, a to i v opačném směru. [4] Takto
uspořádané přestupní vazby v uzlu Starkoč jsou typické pro vedlejší taktový uzel
s oboustrannou přestupní vazbou. [5] Stavbou vysokovské spojky lze dosáhnout přímého
spojení Náchoda s krajským městem bez změny směru jízdy za 30 minut (nyní přímý spoj
53 minut jízdy). [4, 6]
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Obdobná situace je i v případě spojení Rychnova nad Kněžnou a Hradce Králové. Cestující
musí přestupovat buď v Týništi nad Orlicí nebo v Častolovicích. Elektrizací úseku Týniště
nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou (– Solnice) bude umožněno vedení přímých vlaků
se zkrácením cestovní doby do krajského města až o 10 minut ze současných 51-53 minut
cestovní doby. [4]

2.2 Analýza polohy stanic a zastávek v rámci dané obce
2.2.1 Metodika analýzy I
Pro posouzení atraktivity jednotlivých stanic a zastávek je použita metodika, která je
inspirována kapitolou Analýza dostupnosti přístupových bodů a možnosti nahrazení jejich
dostupností železniční dopravou v bakalářské práci pana Bc. Vojtěcha Kužela [7].
Nejdůležitějším aspektem při hodnocení atraktivity dané železniční stanice či zastávky je její
poloha vůči většinové části obydlí daného sídla. Pro určení kvality pokrytí daného sídla byly
zvoleny dvě kružnice docházkové vzdálenosti o velikosti 500 a 1 000 metrů (obě vzdušnou
čarou). Pokud zahrnuje osídlení alespoň ze 2/3, lze polohu zastávky považovat za atraktivní
a dostačující. V případě, že menší kružnice (500 m) zahrnuje osídlení ve své ploše méně než
z jedné poloviny, ale větší kružnice zahrnuje drtivou většinu ostatní zástavby, můžeme
umístění zastávky považovat také za atraktivní. [7, úprava autor]
Dalšími kritérii atraktivity stanic a zastávek jsou přístupová cesta (chodník, pěší stezka,
cyklostezka nebo účelová cesta s velmi malým provozem), osvětlení této cesty a její
bezbariérovost. (To však neznamená, že jsou všechny přístupy na nástupiště bezbariérové.)
[7, úprava autor]
Výše uvedená metodika byla použita pro posouzení atraktivity zastávek na železniční trati
Lovosice – Most, kde je v současné době vedena Turistická výletní linka T4 se třemi páry
vlaků. [4]. Při zavedení pravidelných spojů je důležité si stanovit zastavovací strategii
s ohledem na počet potencionálních cestujících. Na trati Hradec Králové – Častolovice je
nabízeno pravidelné železniční spojení, a tomu je již přizpůsobena i infrastruktura v okolí
železničních stanic a zastávek.
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2.2.2 Vyhodnocení jednotlivých přístupových bodů podle analýzy I
Hradec Králové hlavní nádraží

Obrázek 3: Schéma pěších dostupností stanice Hradec Králové hlavní nádraží, zastávky
Hradec Králové zastávka a stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí [2, úprava autor]
Stanice

Hradec

Králové

hlavní

nádraží

představuje

důležitý

přestupní

uzel

v Královéhradeckém kraji a ve východních Čechách (spolu se stanicí Pardubice hl. n.).
Do královéhradecké stanice se lze dostat celkem z pěti směrů. Stanice leží na železniční trati
č. 020, která propojuje (spolu s tratí č. 231) Prahu a Hradec Králové a dále pokračuje
do Týniště nad Orlicí a Chocně. Železniční trať č. 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
je důležitou tratí, která spojuje obě krajská města (Hradec Králové a Pardubice) ve východních
Čechách. Dále ze stanice vychází trať č. 041 směr Jičín a Turnov.
Stanice je umístěna v západní části města. V docházkové vzdálenosti 1 000 m je kružnice
zaplněna zástavbou z jedné poloviny, zbytek tvoří železniční depo a průmyslová zóna.
Staniční budova je situována směrem k centru města. Přednádražní prostor je pěší zónou
a nachází se zde zastávky městské hromadné dopravy (MHD) a parkoviště K+R1. Ze zastávky

Parkoviště K+R, označené dopravní značkou IP 13e, je určeno k zastavení za účelem vystoupení
a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. [8]
1
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MHD Hlavní nádraží se lze dostat do všech částí města přímou linkou, proto můžeme
předpokládat, většina cestujících využije tuto stanici. Ve vzdálenosti 300 m od nádraží se
nachází Terminál hromadné dopravy, hlavní přestupní bod pro regionální a dálkové
autobusové spoje a cílová stanice většiny linek městské hromadné dopravy.
Hradec Králové zastávka
Železniční zastávka Hradec Králové zastávka se nachází na hranici tří katastrálních území:
Slezské Předměstí, Pouchov, Věkoše. [9] Kružnice o poloměru 500 m je pokryta z 50 %
obydleným územím. V docházkové vzdálenosti 1 000 m se nachází celé obydlené katastrální
území Věkoše, dále pak území Pouchova a Slezského Předměstí, kde dochází k překrývání
s docházkovou vzdáleností stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí.
Vzhledem k tomu, že je v této lokalitě vedeno několik linek MHD do města, využívání této
zastávky je doplňkové. Zastávka se nachází při železničním přejezdu na ulici Pouchovská.
Hradec Králové – Slezské Předměstí
Železniční stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí se nachází v severovýchodní části
města Hradec Králové. Na sever od stanice se nachází průmyslová oblast s názvem Skladištní
oblast. Na jižní straně od stanice je při docházkové vzdálenosti 500 m zastavěná oblast.
Před železniční stanicí se nachází zastávka MHD, která slouží jako přestupní bod na linky
městské hromadné dopravy při cestě ze směru Týniště nad Orlicí do centra města Hradce
Králové. Cestující tak nemusí jezdit až na Hradec Králové hlavní nádraží.
Blešno

Obrázek 4: Schéma pěších dostupností zastávky Blešno [2, úprava autor]
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Zastávka Blešno se nachází severně od obce Blešna. V okruhu 500 m od zastávky se nachází
2/5 zástavby, v okruhu 1 000 m se nachází téměř celá zástavba obce. Východní část obce
Blešno může využívat v docházkové vzdálenosti 800 metrů zastávku královéhradecké MHD2,
která se nachází v místní části Hradec Králové – Svinary. Cesta do centra města trvá s MHD
20 minut, vlakem na Hlavní nádraží 15 minut. Zástavba v obci Blešno je při komunikaci I/11.
Stavební nevýhodou zastávky Blešno je umístění nástupní hrany na opačné straně, než je
obec, takže při cestě na nástupiště musí cestující použít železniční přejezd.
Třebechovice pod Orebem

Obrázek 5: Schéma pěších dostupností stanice Třebechovice pod Orebem [2, úprava autor]
Město Třebechovice pod Orebem je třetím největším městem (po Hradci Králové a Týništi
nad Orlicí) podle počtu obyvatel v úseku Hradec Králové – Častolovice. Většina zástavby se
nachází severně od železniční trati. Kružnice, naznačující docházkovou vzdálenost 500 m, je
zastavěná z jedné poloviny. Při docházkové vzdálenosti 1 000 m jsou zahrnuty 2/3 města.
V kombinaci s jízdním kolem je nádraží pohodlně dosažitelné ze všech částí města.

2

Zastávky MHD Podhůrská a Podhůří.
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Petrovice nad Orlicí

Obrázek 6: Schéma pěších dostupností zastávky Petrovice nad Orlicí [2, úprava autor]
Zastávka Petrovice nad Orlicí obsluhuje část města Týniště nad Orlicí – osadu Petrovice.
V blízkosti zastávky se nenachází žádná zástavba. Ve vzdálenosti 1 000 m je pokryta osada
Petrovice zcela, a dále kružnice okrajově zasahuje do osady Petrovičky (ta však není
do hodnocení započítána). Osady Petrovice a Petrovičky jsou obsluhovány městskou
hromadnou dopravou Týniště nad Orlicí (číslo linky: 665013) několika spoji za den (dva spoje
ráno, tři spoje odpoledne).
Týniště nad Orlicí

Obrázek 7: Schéma dostupností stanice Týniště nad Orlicí a zastávky Lípa nad Orlicí [2,
úprava autor]
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Stanice

Týniště

nad Orlicí

je

důležitým

přestupním

uzlem

ve východní

části

Královéhradeckého kraje. Do Týniště n. O. se lze dostat celkem ze čtyř směrů. Z krajského
města Hradec Králové je do stanice Týniště n. O. vedena železniční trať č. 020, která dále
pokračuje jižně do Chocně. (Stanice Choceň leží na trati č. 010 Praha – Česká Třebová,
na 1. železničním tranzitním koridoru.) Dále trať č. 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad,
Častolovice – Solnice (v úseku Častolovice – Solnice se nachází město se stanicí
Rychnov nad Kněžnou – jedno z pěti okresních měst v Královéhradeckém kraji). Severním
směrem je vedena trať č. 026 Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč – Václavice, která
tangenciálně spojuje okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou (mimo krajské město Hradec
Králové).
Stanice a zaústění železničních tratí pomyslně dělí město na dvě poloviny. V okolí stanice se
nacházejí průmyslové objekty, např. zde sídlí Služby města Týniště nad Orlicí nebo sběrný
dvůr. Ve vzdálenosti 500 m od stanice je kružnice z poloviny vyplněna zástavbou.
V docházkové vzdálenosti 1 000 m je pokryto celé město. Před staniční budovou jsou
umístěny autobusová zastávka, stojany pro jízdní kola a parkoviště pro auta. Mezi lety 2011–
2015 prošla stanice rekonstrukcí (včetně přednádražního prostoru), v rámci které byly
vybudovány ostrovní nástupiště [10,11].
Lípa nad Orlicí
Zastávka Lípa nad Orlicí nejlépe obsluhuje osadu Dlouhá Louka, která je součástí obce Lípa
nad Orlicí. Přístup z ostatních částí obce je přes přechod pro chodce na silnici I/11.
Ve vzdálenosti 500 m je obsluhována malá část obce, v kružnici o poloměru 1 000 m se
nachází polovina zastavěného území obce.
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Čestice

Obrázek 8: Schéma pěších dostupností zastávky Čestice a stanice Častolovice [2,
úprava autor]
Zastávka Čestice je umístěna v severní části stejnojmenné obce. V okruhu 500 m se nachází
polovina zástavby. V okruhu 1 000 metrů je pokryta celá obec. Severně od obce Čestice leží
obec Olešnice a jižní část obce se nachází v kružnici 1 000 m. Většina obce Olešnice se však
nachází mimo atraktivní docházkovou vzdálenost na železniční zastávku.
Častolovice
Stanice Častolovice se nachází v jižní části města a podle polohy stanice v železniční síti
můžeme tuto trať označit stanicí odbočnou [12]. Z důvodu vedení vlaků v trase Týniště
nad Orlicí – Častolovice – Letohrad / Rychnov nad Kněžnou (a Solnice) nalezneme tyto úseky
v jízdním řádu pod číslem 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad, Častolovice – Solnice. [4]
V docházkové vzdálenosti 500 m leží 1/4 zástavby. V kružnici 1 000 m je zahrnuta téměř celá
zástavba města. Vedle staniční budovy je umístěna autobusová zastávka. Parkoviště pro auta
se zde nenachází. Zkrácením docházkové vzdálenosti by bylo možné dosáhnout umístěním
nástupišť na druhou stranu stanice blíže k centru městyse Častolovice.

2.2.3 Metodika analýzy II
Další metoda, hodnotící umístění zastávek v zástavbě obce, využívá online službu, která se
jmenuje Openrouteservice. Tuto službu ve své diplomové práci použil pan Ing. Jan Vacek. [13]
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Služba Openrouteservice vytváří pásma – isochrony3 – od daného bodu ne vzdušnou čarou,
ale pomocí časové vzdálenosti za použití komunikací v daném místě. Dále Openrouteservice
určí, kolik obyvatel žije v jednotlivých pásmech (isochronách).
V této metodice byla zvolena nejvzdálenější časová vzdálenost od zastávky na hodnotu
20 minut, jednotlivá pásma (isochrony) po 5 minutách chůze. Na obrázku 9 můžeme vidět
vykreslení jednotlivých isochron od železniční stanice Třebechovice pod Orebem. Zelená
barva značí dostupnost maximálně 5 minut, nejvzdálenější červená barva – 20 minut.

Obrázek 9: Schéma pěších dostupností znázorněných s pomocí isochron od stanice
Třebechovice pod Orebem [14, úprava autor]
Při porovnání obrázků č. 5 a 9 je zřejmé, že kilometrická vzdálenost 1 000 metrů odpovídá
časové vzdálenosti 15 minut. K analogickým závěrům dojdeme při porovnání všech obrázků
podle analýzy I a II. Proto již dále není analýza II dále rozpracována.

2.2.4 Výstupy z obou analýz a určení vhodné zastavovací strategie
Výsledky z analýzy I jsou závislé na hodnotiteli, který s pomocí kilometrické vzdálenosti
hodnotil dostupnost stanice.

3

Isochrona: z řeckého isos = stejný, chronos = čas. Isochrona je zeměpisná čára spojující místa, kam z určitého
východiska dospějeme za stejnou dobu. [15]
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Naproti tomu analýza II zohledňovala komunikační síť v dané obci a na základě toho stanovila
časová pásma (isochrony). V každém pásmu určila, kolik tam žije obyvatel.
Tabulka 1: Data pro zhodnocení potenciálu využití zastávek [14, 16, 17, 18]
Počet obyvatel
Počet obyvatel v zahrnutých v isochronách
Obrat cestujících
1. pásmo 1.- 2. pásmo 1. - 3. pásmo 1. - 4. pásmo v pracovní den
v obci
[obyvatel] [obyvatel]
[obyvatel] [obyvatel]
[obyvatel]
[obyvatel]
Hradec Králové hlavní nádraží
92 472
1 049
3 748
9 137
17 065
více než 5 001
Hradec Králové zastávka
*
808
4 419
8 782
14 442
51 - 200
Hradec Králové - Slezské Předměstí
*
807
2 811
7 021
12 286
1 001 - 5 000
Blešno
434
72
248
397
597
51 - 200
Třebechovice pod Orebem
5 748
575
2 425
3 471
4 178
1 001 - 5 000
Petrovice nad Orlicí
207
0
114
160
202
51 - 200
Týniště nad Orlicí
6 058
614
1 510
3 399
4 429
1 001 - 5 000
Lípa nad Orlicí
585
10
150
262
335
51 - 200
Čestice
597
120
385
516
727
51 - 200
Častolovice
1 685
0
596
1 070
1 405
1 001 - 5 000
*Počet obyvatel, pro které je daná zastávka atraktivní, nelze jednoznačně určit.
Stanice/ zastávka

Veřejná linková doprava lépe obslouží obce s nižším počtem cestujících, protože při umístění
autobusové zastávky lze zohlednit, kde bude zastávka pro cestující nejvíce atraktivní svojí
polohou. Naopak železnice tvoří rychlou regionální dopravu a obsluhuje body se silnou
frekvencí cestujících. [19]
Nejmenší obrat cestujících v úseku Hradec Králové – Častolovice mají všechny železniční
zastávky. V celém řešeném úseku jsou vedeny souběžně železnice a silnice první třídy I/11.
Umístění autobusových zastávek v jednotlivých obcích, které mají obrat cestujících v rozmezí
51-200, je v docházkové vzdálenosti kolem 15 minut při hlavní silnici I/11. Vybrané spoje
zastavují na více zastávkách, které nejsou umístěny na silnici první třídy.
Na základě dat v tabulce 1 by autor navrhoval zrušit zastavování na všech železničních
zastávkách (Hradec Králové zastávka, Blešno, Petrovice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Čestice),
protože dopravní obsluhu obcí lze realizovat s pomocí autobusové dopravy, která je vhodnější
pro obce s menším obratem cestujících. Jako vyšší segment dopravy – železnice – pak zajistí
přepravu z bodů s silnými přepravními proudy, např. Třebechovice pod Orebem, Týniště
nad Orlicí. [19]

2.3 Analýza dat ze SLDB 2011
Při plánování veřejné dopravy se používají přepravní průzkumy a dále také statistická data
Českého statistického úřadu. Poslední data o dojížďce obyvatel jsou z roku 2011 ze Sčítání
lidu, domů a bytů v ČR. Pro analýzu daných železničních úseků byla použita data z okresů
Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí, Tabulka č. 714 Vyjíždějící
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do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky. [20,
21, 22]
Pro tuto úlohu byla vybrána data, která nezohledňují, zda je přepravní vztah z důvodu
zaměstnání, nebo zda je to z důvodu školní docházky. V jednotlivých tabulkách byly nalezeny
takové přepravní vztahy, kdy při cestování veřejnou dopravou lze využít železnici. Vyhledány
byly tedy obce s železničními stanicemi a zastávky na těchto úsecích: Hradec Králové
– Týniště nad Orlicí – Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Solnice, Týniště nad Orlicí
– Choceň a úsek Častolovice – Doudleby nad Orlicí. Na posledním jmenovaném úseku leží
město Kostelec nad Orlicí a městys Doudleby nad Orlicí. Tyto dvě obce jsou v dané oblasti
nezanedbatelné se svojí dojížďkou a vyjížďkou a leží nedaleko městyse Častolovice.
Všechny přepravní vztahy, ze kterých byly zpracovány grafy uvedené níže, jsou uvedeny
v Matici přepravních relací v příloze A této práce.
Pro vyjádření přibližného vytížení železnice na jednotlivých mezistaničních úsecích byla každá
přepravní relace ohodnocena koeficientem 20 %, 50 % a 100 %. Při ohodnocení byl brán
zřetel i na stav infrastruktury a provozní koncepci, která je navržena v následujících kapitolách.
Koeficient 20 % byl přiřazen relací, kde existuje spojení po železnici s více přestupy a existuje
autobusové

spojení,

které

je

rychlejší

a

četnost

spojů

je

vyšší.

Koeficient 50 % byl přiřazen tam, kde existuje přímé spojení nebo s jedním přestupem
po železnici a také je možnost využití autobusového spojení.
Koeficient 100 % byl přiřazen u relací, kde železniční spojení je jediným nabízeným módem
veřejné dopravy a nabízí pravidelné spojení bez přestupu každých třicet až šedesát minut
po celý den.
V Tabulka 2 jsou uvedeny relace, kde byla dojížďka vyšší než sto osob v jednom směru.
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Tabulka 2: Nejvýznamnější relace v dané oblasti [20, 21, 22]

Počet
Počet dojíždějících po
dojíždějících Koeficient přepočtení
Obec vyjížďky
Obec dojížďky
[cestující]
koeficientem [cestující]
Třebechovice p. O. Hradec Králové
786
100%
786
Týniště n. O.
Hradec Králové
514
100%
514
Rychnov n. K.
Kvasiny
288
20%
58
Kostelec n. O.
Rychnov n. K.
259
20%
52
Rychnov n. K.
Hradec Králové
186
50%
93
Rychnov n. K.
Kostelec n. O.
148
20%
30
Hradec Králové
Třebechovice p. O.
145
100%
145
Kostelec n. O.
Hradec Králové
134
50%
67
Solnice
Rychnov n. K.
130
20%
26
Rychnov n. K.
Praha
107
20%
21
Na následujících obrázcích je graficky znázorněno odhadované mezistaniční úsekové zatížení
v jednotlivých směrech, které bylo získáno podle popsaného postupu výše.
Podle dat ČSÚ nelze zjistit, na kterých stanicích a zastávce budou dojíždějící v Hradci Králové
vystupovat. V příloze Obraty cestujících v železničních zastávkách a stanicích (pracovní den)
Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje je ve stanici Hradec Králové
– Sl. Předměstí obrat cestujících v rozmezí 1 001-5 000 cestujících. Shodné zařazení do této
kategorie mají i stanice Třebechovice p. O. a Týniště n. O. Oproti tomu obrat cestujících
na zastávce Hradec Králové zastávka se pohybuje v rozmezí 51-200 cestujících. [18] Stanice
Hradec Králové – Slezské Předměstí je na dané trati pro dojíždějící významnou stanicí
v Hradci Králové.
Shodný problém nastává na území městyse Častolovice a města Rychnov nad Kněžnou,
protože se zde nacházejí stanice Častolovice a železniční zastávka Častolovice zastávka,
resp. Rychnov zastávka. Pro zjednodušení situace můžeme konstatovat, že většina
dojíždějících využívá stanici Častolovice, resp. Rychnov nad Kněžnou.
Osada Petrovice nad Orlicí je součástí města Týniště nad Orlicí, tudíž jsou data o dojížďce
a vyjížďce zahrnuty v rámci Týniště nad Orlicí a v jednotlivých grafech je mezistaniční úsek
ze zastávky Petrovice nad Orlicí vynechán.
Totožný stav je i u obce Plchůvky, která je součástí města Chocně. V grafech je tento údaj
vynechán.
V grafech je uveden údaj Synkov – Slemeno, který se vztahuje na obě žel. zastávky – Synkov
a Slemeno. Obec byla v minulosti rozdělená na dvě samostatné obce. Data z ČSÚ se tedy
vztahují na obě zastávky a nelze určit, kde je větší frekvence cestujících.
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Protože stanice Solnice a zastávka Solnice zastávka, které jsou od sebe vzdáleny asi
500 metrů, se nacházejí na hranici dvou obcí – obce Kvasiny a města Solnice, jsou vyjíždějící,
resp. dojíždějící zahrnuti z obou obcí.

Obrázek 10: Graf odhadovaného úsekového zatížení ve směru Solnice – Hradec Králové
[20, 21, úprava autor]
Na obrázku 10 si můžeme povšimnout, že počet dojíždějících roste s tím, jak se na daném
úseku blížíme ke krajskému městu Hradec Králové. Ve stanici Častolovice je zvýrazněn počet
dojíždějících, kteří vyjíždějí z měst Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí. Ve stanici
Týniště n. O. je obdobně zvýrazněn počet vyjíždějících z obcí v úseku Choceň – Týniště
nad Orlicí. Podle odhadu je ze stanice Solnice pozvolný nárůst dojíždějících, významnější
zvýšení počtu dojíždějících je zaznamenáno u stanic Týniště nad Orlicí a Třebechovice
pod Orebem. Můžeme předpokládat, že nezanedbatelný počet dojíždějících bude vystupovat
v žst. Hradec Králové – Sl. Předměstí z výše popsaného důvodu.
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Obrázek 11: Graf odhadovaného úsekového zatížení ve směru Choceň – Týniště nad Orlicí
[21, 22, úprava autor]
Na obrázku 11 jsou graficky znázorněny předpokládané počty dojíždějících a dále je
znázorněn počet cestujících, kteří z tohoto úseku pokračují dále směr Hradec Králové.

Obrázek 12: Graf odhadovaného úsekového zatížení ve směru Hradec Králové – Solnice
[20, 21, úprava autor]
Porovnáním směru do Hradce Králové s opačným směrem si můžeme všimnout, že krajské
město vytváří podstatně více pracovních příležitostí než ostatní města v kraji. V Kostelci
nad Orlicí a Doudlebách nad Orlicí se nacházejí výrobní firmy. Zde můžeme hledat důvod
dojížďky. Rychnov nad Kněžnou jako okresní město vytváří výrazně více pracovních míst
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než města a obce v okolí. V obci Kvasiny se nachází výrobní závod ŠKODA AUTO Kvasiny.
Podle GVD 2019 jsou v úseku Rychnov n. K. – Solnice vedeny pouze 3 páry osobních vlaků
tak, aby přivezly, resp. odvezly dělníky na směny v 6, 14 a 22 hodin. Výhodou železnice je
umístění zastávky přímo u vstupní brány do areálu a nezávislost na kongescích v silniční síti
v čase střídání směn.

Obrázek 13: Graf odhadovaného úsekového zatížení ve směru Týniště nad Orlicí – Choceň
[21, 22, úprava autor]
Ve směru Týniště nad Orlicí – Choceň je dojížďka oproti výše uvedeným úsekům nižší. Počet
dojíždějících z Újezdu u Chocně řadí tuto obec mezi významnější zdroje vyjížďky
pro Choceň. [22]
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3

ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Pro přehledné zobrazení spojů jedoucích ve stejném úseku v daném čase, který se pravidelně
opakuje, se používá síťová grafika.
Následující obrázky zachycují odpolední špičku pracovního dne, v ostatních částech dne se
může poloha spojů lišit. Při zpracování došlo k určitému zjednodušení a nepřesnostem.
Na obrázku 14 jsou zachycena pravidla, podle kterých byly síťové grafiky zpracovány.

příjezd v minutu XX

XX
YY

odjezd v minutu YY
vybrané spoje
takt 120 minut
takt 60 minut
osobní vlak
spěšný vlak
rychlík

20 / 40

sudá / lichá hodina

Obrázek 14: Legenda pro síťové grafiky použité v práci [autor]

3.1 Uzly a návaznosti na ostatní linky
Uzel Hradec Králové
V Hradci Králové hl. n. je po celý den taktový uzel4 v X:00, umožňující všesměrové přestupní
vazby mezi vlaky. Taktový uzel v X:30 neumožňuje přestup mezi vlaky ve všech směrech.
Tento stav je způsobený zejména infrastrukturními omezeními (všechny tratě, které prochází
stanicí Hradec Králové hl. n., jsou jednokolejné).

4

Taktový (periodický) uzel je místo, kde je umožněn přestup mezi spoji různých linek. V rámci přestupního uzlu
přijíždějí jednotlivé spoje před časem symetrie a po uplynutí příslušné doby (přestupní doba, technologické
intervaly) z uzlu odjíždějí. Takto uspořádané příjezdy a odjezdy spojů se během dne pravidelně (periodicky)
opakují. [5, 23]
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Obrázek 15: Zobrazení návazností linek v uzlu Hradec Králové hlavní nádraží [4, úprava
autor]
Uzel Týniště nad Orlicí
V žst. stanici Týniště nad Orlicí se v X:30 nachází úplný taktový uzel. Přestupy mezi vlaky jsou
všesměrové. Uzel X:00 je přípojná vazba na relaci Hradec Králové – Doudleby n. Orlicí.
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Obrázek 16:Zobrazení návazností v uzlu Týniště nad Orlicí [4, úprava autor]
Uzel Častolovice
Stanici Častolovice můžeme označit jako vedlejší taktový uzel [5]. Vlaky ze všech směrů se

Rychnov n.K.

Rychnov n.K.

zde potkávají v X:20 a v X:40.
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Obrázek 17: Zobrazení návazností linek v uzlu Častolovice [4, úprava autor]
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4

PODMÍNKY TVORBY NOVÉHO KONCEPTU

Hlavní pracovní pomůckou při zpracování nového konceptu osobní dopravy byl program
FBS/iPlan (Fahrplanbearbeitungssystem), který vytvořila německá firma iRFP a licenci tohoto
programu pro výukové účely vlastní Fakulta dopravní ČVUT v Praze.
Prvním krokem ke zpracování JŘ jednotlivých linek je vložení vstupních parametrů – údajů
o trati (rychlost, stoupání / klesání, maximální rychlost). Dále je definováno, kolik traťových
kolejí má daná trať. V našem případě se jedná o jednokolejné tratě (č. 020 a 021). Dalším
krokem je definování poloh jednotlivých stanic, výhyben a zastávek a interval křižování
v jednotlivých stanicích a výhybnách.
V programu jsou už předem definovány různé typy vozidel (včetně jejich jízdních vlastností).
Při „kreslení“ jednotlivých vlaků se definuje typ vlaku (Os, Sp, R atd.), nastavují se přirážky
k jízdní době, doba pobytu ve stanici a další.
V obou návrhových konceptech osobní dopravy byla stanovena přirážka k jízdní době
na hodnotu 7 %. Tato hodnota je pro návrh stabilního provozního konceptu dostatečná,
v praxi se navrhuje přirážka k jízdní době i s menší hodnotou. V důsledku toho jsou uvažované
staniční pobyty zkráceny. U Sp vlaků jsou staniční pobyty nastaveny na hodnotu 1 minuta,
u Os vlaků je pobyt ve stanici obvykle stanoven na 1 minutu, na zastávce zkrácen
na 0,5 minuty nebo zastávka na znamení.
Návrh konceptu počítá jak s nasazením elektrických jednotek, tak i „klasických“ souprav
složených z lokomotivy / motorového vozu a přívěsných vozů, které dnes využívá stávající
dopravce.
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5

NÁVRH NOVÉHO PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ
PŘI ELEKTRIZACI ÚSEKU TÝNIŠTĚ – SOLNICE

Při navrhování nových provozních konceptů je jedním z omezujících faktorů infrastruktura.
Pokud dojde k modernizaci železniční infrastruktury, je důležité, aby na tuto infrastrukturu byla
nasazena odpovídající vozidla, která naplno využijí modernizované parametry tratě.
Jednou ze strategických investic do železniční infrastruktury je modernizace a Zvýšení
kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice. Součástí stavby je modernizace kolejiště
ve stanici Týniště n. O., vybudování výhyben Rašovice (mezi stanicemi Týniště nad Orlicí
a Častolovice) a Tutleky (v úseku Častolovice – Rychnov nad Kněžnou) a elektrizace
střídavým proudem 25 kV / 50 Hz v úseku Týniště n. O. – Solnice [24, 25, 26].
V severovýchodní části České republiky, kde je trakční síť elektrizované železnice napájena
stejnosměrným proudem, půjde o první úsek se střídavým napájením.
Tato investiční akce propojí oblast Rychnovska přímými osobními vlaky do krajského města
Hradec Králové. Dále v oblasti nákladní dopravy umožní vozbu ucelených vlaků
(zkompletovaných automobilů naložených na speciálních nákladních vagónech) v délce
až 600 metrů ze ŠKODA AUTO Kvasiny. Jak je uvedeno v územní studii, kterou si nechal
vypracovat Královéhradecký kraj za účelem vyhodnocení územní připravenosti na další rozvoj
Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou: „V současné době je trať
využívaná pouze pro dopravu hotových výrobků (kompletních hotových automobilů) ze závodu
ŠKODA AUTO Kvasiny. V současné době generuje závod ŠKODA AUTO Kvasiny 6 párů
krátkých vlaků (délka 300 metrů) denně. K vlakotvorbě standardních 600 m dlouhých souprav
a zároveň k přepřahání tažné lokomotivy na elektrickou trakci dochází ve stanici Týniště
nad Orlicí.“ [27, úprava autor] Zvýšené kapacity trati Týniště nad Orlicí – Solnice lze
v budoucnosti využít k dopravě jednotlivých komponentů do výrobního závodu ŠKODA AUTO
Kvasiny po železnici na úkor nákladní automobilové dopravy.
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Obrázek 18: Železniční síť ve východních Čechách [3, úprava autor]

5.1 Návrh konceptu osobní dopravy v úseku Hradec Králové
– Rychnov nad Kněžnou / Choceň
Navrhovaný provozní koncept „elektrizace“ zahrnuje osobní dopravu na tratích č. 020 a č. 021.
Návrhem konceptu osobní dopravy v úseku Hradec Králové – Častolovice se změní linkové
vedení na dalších tratích, zejména úseky Týniště nad Orlicí – Choceň a Častolovice
– Rychnov nad Kněžnou / Letohrad. Tato práce se podrobně věnuje prvním třem uváděným
úsekům, jak je uvedeno na obrázku č. 19. Předpokladem pro realizaci tohoto řešení je
elektrizace úseku Týniště nad Orlicí – Solnice.
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Obrázek 19: Mapa s vyznačením tratí řešených v rámci práce [2, úprava autor]
Pro lepší orientaci v jednotlivých vlakových spojích je použito označení linek, které ve své
diplomové práci použil Ing. Radek Papež [28]. Označení linek bylo převzato tam, kde byla
shoda alespoň v části trasy. Jedná se o tyto linky: H7, H9, H17 a H90.
H7

Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Choceň

H9

Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Častolovice – Rychnov nad Kněžnou

H17

Náchod – Týniště nad Orlicí – Choceň

H90

Hradec Králové – Týniště nad Orlicí

Při konstrukci jízdního řádu (JŘ) byla snaha zachovat přípoje v železniční stanici Hradec
Králové hlavní nádraží v X:00 a v X:30. Jako první byly umístěny spěšné vlaky linky H9 tak,
aby odjížděly těsně po X:00. V úseku Hradec Králové – Týniště nad Orlicí zastavují pouze
ve vybraných stanicích, v úseku Týniště nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou zastavují ve všech
stanicích a zastávkách. V opačném směru linka H9 přijíždí do těsně před X:00. Díky této
časové poloze dochází ke křižování vlaků linky H9 v Častolovicích v X:30, podle GVD 2019
se spěšné vlaky křižují v X:30 ve stanici Týniště nad Orlicí. Protože se křižování kilometricky
posunulo dále od Hradce Králové, díky tomu se zkrátila cestovní doba a cestujícím se nabízí
komfortní a rychlé spojení každou hodinu.
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Dále byly do návrhu zavedeny osobní vlaky – linky H7 a H90, které byly přizpůsobeny vlakům
vyšší kategorie. Linky H7 a H90 jezdí v intervalu 120 minut a v úseku Hradec Králové – Týniště
nad Orlicí jezdí navzájem v prokladu. Spojení osobním vlakem je tedy každých 60 minut.
Při konstrukci bylo snahou zajistit odjezd / příjezd do uzlu Hradec Králové v X:30, uzel Týniště
pak v X:00. Jelikož ve stanici Třebechovice p. O. dochází ke křižování linek H9 a H7 / H90
v X:13, resp. v X:47, osobní vlak poté „nestihne dojet“ na křižování do stanice Hradec Králové
hl. n. v X:30. Z toho důvodu dochází, tak jako dnes, ke křižování ve stanici Hradec Králové
– Slezské Předměstí v X:30. Osobní vlak má ve stanici Třebechovice pobyt 8, resp. 10 minut
a jeho odjezd je navržen tak, aby dojel na křižování v železniční stanici Hradec Králové
– Sl. Předměstí s minimální dobou pobytu v této stanici. Minimální doba pobytu je shodná
s i intervalem křižování v této stanici. Ve stanici Hradec Králové hl. nádraží nemají linky H7
a H90 žádné přípojné vazby (podle GVD 2019) na ostatní tratě.
Linka H7 pak pokračuje dále do stanice Choceň. Pokud by se při konstrukci dodržela osa
symetrie v S:00, ve stanici Choceň by pak nebyla zajištěna žádná přípojná vazba směrem
na Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou. Proto byla osa symetrie posunuta v S:04. Díku tomu je
zajištěn přestup ve stanici Choceň (s odjezdem v L:39) z linky R18 (Luhačovice – Praha), dále
z Os vlaku na trase Česká Třebová – Pardubice. V opačném směru linka H7 přijíždí do stanice
Choceň v S:29, tedy několik minut poté, co rychlík linky R18 směr Ústí nad Orlicí a Česká
Třebová odjel. V čase S:29 je zajištěn přestup na rychlík a osobní vlak směr Pardubice hl. n.
s odjezdem v S:36, resp. S:39.
Snahou bylo vytvořit pravidelné spojení Hradec Králové – Týniště nad Orlicí v intervalu
30 minut, to se však z důvodu nutnosti křižovaní ve stanicích Hradec Králové – Slezské
Předměstí a Třebechovice pod Orebem nepodařilo.
V úseku Týniště nad Orlicí – Choceň jsou vedeny osobní vlaky linky H7 a dále spěšné vlaky
linky H17, které jsou vedeny po trase Náchod – Choceň. Ke křižování spojů linky H17 dochází
ve stanici Týniště nad Orlicí v L:00. Protože Sp vlaky zastavují pouze v žst. Borohrádek, spoje
stihnou dojet do stanice Choceň tak, aby byl garantovaný přestup z / na linku R19 (Praha
– Brno). Přestupní vazby linek H17 a R19 jsou charakteristické pro vedlejší taktový uzel
s jednostrannou přestupní vazbou. [5, 28]
V závěru byly naplánovány spoje v úseku Týniště – Solnice tak, aby odvezly pracovníky
ŠKODA AUTO Kvasiny na výměnu směny ve 14:00. Příjezd do Solnice v 13:26, odjezd
v 14:20. Tyto spoje nejsou zařazeny pod žádnou linku, jak je uvedeno níže.
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5.1.1 Linkové vedení pro špičku pracovního dne
Linka H7 je v celém úseku vedena jako osobní vlak s těmito časovými polohami: Hr. Králové
hl. n. L:23 – Hr. Králové – Sl. Předměstí L:31 – Třebechovice p. O. (L:39 příj.) L:48 – Týniště
n. O. (L:55 příj.) S:05 – Choceň S:29 (příj.). V opačném směru Choceň L:39 – Týniště n. O.
S:05 – Třebechovice p. O. (S:13 příj.) S:20 – Hr. Králové – Sl. Předměstí S:31 – Hr. Králové
hl. n. S:37 (příj.). Linka je vedena v intervalu 120 minut.
Linka H9 je vedena v úseku Hradec Králové – Týniště nad Orlicí jako Sp vlak, dále pak
pokračuje do Rychnova nad Kněžnou jako osobní vlak a zastavuje tak ve všech stanicích
a zastávkách. Linka H9 je konstruována v této poloze: Hr. Králové hl.n. X:01 – Třebechovice
p. O. X:14 – Týniště n. O. X:22 – Častolovice X:32 – Rychnov n. K. X:45 (příj.), v opačném
směru Rychnov n. K. X:17 – Častolovice X:31 – Týniště n. O. X:40 – Třebechovice p. O. X:48
– Hr. Králové hl. n. X:00 (příj.). Interval linky H9 je 60 minut.
Linka H17 je v celém úseku vedena jako Sp s omezenou zastavovací strategií v celé trase
Náchod – Choceň. Časové polohy linky jsou: Náchod S:21 – Týniště n. O. L:00 – Choceň L:21
(příj.). V opačném směru Choceň S:39 – Týniště n. O. L:00 – Náchod L:38 (příj.). Linka H17 je
vedena v intervalu 120 minut.
Linka H90 je vedena jako osobní vlak. Linka je konstruována v těchto časových polohách:
Hr. Králové hl. n. S:23 – Hr. Králové – Sl. Předměstí S:31 – Třebechovice p. O. (S:39 příj.)
S:48 – Týniště n. O. S:56 (příj.), v opačném směru Týniště n. O. L:04 – Třebechovice p. O.
(L:12 příj.) L:20 – Hr. Králové – Sl. Předměstí L:31 – Hr. Králové hl. n. L:37 (příj.). Interval linky
H90 je 120 minut.
V úseku Týniště nad Orlicí – Solnice jsou vedeny jednotlivé posilové spoje tak, aby odvezly
pracovníky výrobního závodu ŠKODA AUTO Kvasiny na střídání směn v 6, 14 a 22 hodin.
Příjezd spoje je 30 minut před střídáním směny, odjezd 20 minut po střídání. Zastavovací
strategie vlakových spojů závisí na koordinaci s ostatními autobusovými spoji veřejné dopravy.
Časové polohy pro střídání ve 14:00 jsou: Týniště n. O. 12:52 – Solnice 13:26, v opačném
směru Solnice 14:19 – (12:39 křižování ve výhybně Tutleky se spojem linky H9 –) Týniště n. O.
14:55.

5.1.2 Nasazení vozidel
Při konstrukci jednotlivých tras linek bylo počítáno s nasazením různých typů vozidel.
V Tabulce 4 je uveden jejich přehled.
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Tabulka 3: Legenda pro tabulky s plánovaným řazením souprav [autor]

E
M

Trakce

elektrická
motorová

vmax (km/h)

maximální rychlost soupravy

Kapacita (minimální)
Řazení souprav

minimální kapacita soupravy
označení vozidel

Tabulka 4: Plánované řazení souprav [28, 29]

Linka

Trakce

vmax (km/h) Kapacita (minimální) Řazení souprav

H7
H9

E
E

120
160

230 163 + 3 vozy Bdmetee
230 640

H17

M

120

120 854 + Bdtn

H90

E

120

230 163 + 3 vozy Bdmetee

275

, resp. Bdmtee 281

756

, resp. Bdtn757
275

, resp. Bdmtee 281

Předpokladem pro zavedení nového konceptu dopravy „elektrizace“ je i pořízení nových
vozidel. Pro stanovení počtu vozidel lze v taktovém jízdním řádu použít vzorec: [30]

𝑛𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑒𝑙 =

(2∗𝑡𝑗í𝑧𝑑𝑦 +𝑡𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝐴+𝑡𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝐵)
𝑡𝑇

(1)

kde:
𝑛𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑒𝑙

počet vozidel

𝑡𝑗í𝑧𝑑𝑦

doba jízdy mezi body A a B

𝑡𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝐴

doba obratu v bodu A

𝑡𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝐵

doba obratu v bodu B

𝑡𝑇

doba taktu linky (linek)

Pokud budou vozidla nasazována pouze v rámci jedné linky a nebudou přecházet mezi
linkami, počet vozidel, resp. souprav je zobrazen v tabulce 5.
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Tabulka 5: Počet souprav při nepřecházení souprav mezi linkami [autor]

Linka
H7
H9
H17
H90
Celkem

Trakce
E
E
M
E

Počet souprav
2
3
2
2
9

Pokud by při plánování oběhu souprav docházelo k přecházení vozidel mezi linkami (zejména
ve stanici Hradec Králové hl. n.), dojde k úspoře dvou souprav, jak si můžeme všimnout
při porovnání tabulek 5 a 6.
Tabulka 6: Počet souprav při přecházení souprav mezi linkami [autor]

Linka
H7, H9, H90
H17
Celkem

Trakce
E
M

Počet souprav
5
2
7

Při konstrukci JŘ bylo předpokládáno nasazení elektrické jednotky řady 640 „Regiopanter“
na linku H9, u ostatních linek v elektrické trakci byly časové polohy konstruovány při nasazení
lokomotivy typu 163 a 3 vozů. Aby mohla být realizována varianta s nejmenším počtem
souprav, předpokládá se nasazení elektrických jednotek typu 640 nebo jednotek s podobnými
jízdními vlastnostmi na všechny linky v elektrické trakci.
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6

NÁVRH PROVOZNÍHO KONCEPTU
PŘI ZDVOJKOLEJNĚNÍ TRATI Č. 020

Další významnou investicí do železniční infrastruktury je modernizace trati č. 020 Velký Osek
– Hradec Králové – Choceň. V rámci této investiční akce bude trať zdvojkolejněna,
modernizací projdou všechny železniční stanice a zastávky a maximální rychlost se zvýší
ze současných 100 km/h na 160 km/h. Realizace stavební činnosti by měla proběhout
v dvacátých letech 21. století. [31, 32]

6.1 Návrh konceptu osobní dopravy v úseku Hradec Králové
– Rychnov nad Kněžnou / Choceň
Předpokladem pro zavedení konceptu „dvojkolejka“ je zdvojkolejnění trati č. 020 alespoň
v úseku Hradec Králové hl. n. – Týniště n. O. – Choceň. Protože je modernizace v různých
fázích příprav, při návrhu konceptu zůstal rychlostní profil shodný jako u jednokolejné trati.
Využití navrhované maximální rychlosti je v případě Os a Sp vlaků minimální z důvodu časté
frekvence zastavovaní. („Než by se vlak rozjel na 160 km/h, už by musel začít zpomalovat.“)
Dále se předpokládá, že již bude elektrizovaný úsek železniční tratě č. 021 Týniště n. O.
– Solnice.
Označení linek je shodné jako u předchozího konceptu „elektrizace“. Konstrukce jednotlivých
linek vychází z výše uvedeného návrhu a odstraňuje nedostatky, které byly způsobeny
zejména stavem infrastruktury (první návrh počítá s jednokolejnou tratí).
Časová poloha linky H9 zůstala zachována. Díky tomu je zajištěn přestup v Hradci
Králové hl. n. v X:00. Linka H9 je vedena jako Sp vlak v úseku Hradec Králové – Týniště
nad Orlicí a dále do stanice Rychnov nad Kněžnou pokračuje jako osobní vlak. Protože je linka
H9 vedena v intervalu 60 minut, ke křižování spojů dochází ve stanicích Hradec Králové hl. n.
a Častolovice.
Další v postupu byla konstrukce osobních vlaků – linek H7 a H90. Protože tento koncept počítá
s dvojkolejnou tratí č. 020, díky tomu „odpadá“ potřeba křižování vlaků a lze zajistit přestup
v X:30 ve stanici Hradec Králové hlavní nádraží. Obě linky jsou zaústěny do uzlu Týniště
nad Orlicí s příjezdem v X:55 a odjezdem v X:05. Linka H7 v L:56 dále pokračuje do stanice
Choceň (příjezd v S:21), kde je garantován přestup na rychlíkovou linku R18 (Praha
– Luhačovice) a osobní vlak do Ústí nad Orlicí a České Třebové. V opačném směru je také
zajištěn v přestup z těchto linek na linku H7 (s odjezdem z Chocně v L:39).
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Linka H17 (Náchod – Týniště n. O. – Choceň) je vedena ve shodné časové poloze jako podle
GVD 2019 a předchozího návrhu. Ve stanici Choceň je zajištěn přestup na linku R19 (Praha
– Brno) a osobní vlaky směr Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Ve stanici Choceň je (díky
linkám H7 a H17) zajištěn přestup směr / ze směru Česká Třebová každou hodinu.

6.1.1 Linkové vedení pro špičku pracovního dne
Linka H7 je v celém úseku vedena jako osobní vlak s těmito časovými polohami: Hradec
Králové hl. n. L:31 – Týniště n. O. L:56 – Choceň S:21 (příj.), v opačném směru: Choceň L:39
– Týniště n. O. S:05 – Hradec Králové S:29 (příj.). Interval linky je 120 minut.
Linka H9 je vedena jako Sp vlak a v úseku Týniště n. O. – Rychnov n. K. jako osobní vlak
v těchto časových polohách: Hradec Králové hl. n. X:01 – Týniště n. O. X:21 – Častolovice
X:32 – Rychnov n. K. X:46 (příj.). V opačném směru jsou spoje linky H9 vedeny takto: Rychnov
n. K. X:17 – Častolovice X:31 – Týniště n. O. X:40 – Hradec Králové hl. n. X:00 (příj.). Linka
H9 je vedena v intervalu 60 minut.
Linka H17 je v celém úseku vedena jako spěšný vlak s omezenou zastavovací strategií.
Časové polohy linky jsou: Náchod S:21 – Týniště n. O. L:00 – Choceň L:21 (příj.), v opačném
směru Choceň S:39 – Týniště n. O. L:00 – Náchod L:38. Interval linky je 120 minut.
Linka H90 je vedena jako osobní vlak. Linka je konstruována takto: Hradec Králové hl. n. S:31
– Týniště n. O. S:55 (příj.), v opačném směru: Týniště n. O. L:05 – Hradec Králové hl. n. L:29.
Interval linky H90 je 120 minut.

6.1.2 Nasazená vozidla
Trasy pro jednotlivé linky byly konstruovány jako u předchozího návrhu. Přehled
předpokládaných nasazených souprav je v tabulce 4. Podle vzorce 1 byl stanoven počet
souprav pro každou linku zvlášť, dohromady za všechny linky bude potřeba 9 souprav, jak je
uvedeno v tabulce 4. Pokud by však došlo k variantě s přecházením souprav mezi linkami,
dojde k úspoře dvou vozidel, jak je uvedeno v tabulkách 5 a 6.
Realizace druhé zmíněné varianty si bude vyžadovat nasazení elektrických jednotek, např.
řady 640 „Regiopanter“, protože linka H9 byla konstruována na nasazení těchto vozidel.
Ostatní linky v elektrické trakci jsou konstruovány na soupravy složené z lokomotivy řady 163
a tří vozů, takže elektrická jednotka bude tyto jízdní vlastnosti splňovat.
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7

POROVNÁNÍ NAVRHOVANÝCH VARIANT
7.1 Zhodnocení nabídky spojení

Základním parametrem při porovnání současného stavu a navrhovaných konceptů můžeme
označit počet nabízených spojení v jednotlivých úsecích. V tabulce 7 je uveden přehled
spojení pro odpolední špičku pracovního dne.
Tabulka 7: Přehled o počtu spojení v jednotlivých úsecích podle variant mezi 13:00 a 17:00
[4, autor]

Úsek
Hradec Králové
Týniště n. O.
Častolovice
Týniště n. O.

Týniště n. O.
Častolovice
Rychnov n. K.
Choceň

Týniště n. O.
Častolovice
Rychnov n. K.
Choceň

Hradec Králové
Týniště n. O.
Častolovice
Týniště n. O.

8
9
5
5

Varianta
"elektrizace"
8
4
5
4

Varianta
"dvojkolejka"
8
4
5
4

9
10
5
4

8
5
5
4

8
5
5
4

Současný stav

Při porovnání je zřejmé, že na nejvíce využívaném úseku cestujícími (Hradec Králové – Týniště
nad Orlicí) je zachován současný počet spojení. V současném jízdním řádu nalezneme spoje
vedené z žst. Častolovice směr Rychnov nad Kněžnou nebo Doudleby nad Orlicí (a Letohrad).
Protože se tato práce zabývala prvním uvedeným úsekem, nastal významný pokles spojení
v úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice. U obou variant je prostor pro zavedení dalších spojů
v tomto úseku.
Z hlediska cestujícího jsou dále důležité: počet přestupů a čas strávený na cestě. Tato kritéria
jsou přehledně uvedena v tabulce 8.
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Tabulka 8: Srovnání současných a navrhovaných jízdních dob (jednotky ve všech
položkách: minuta) [4, autor]

Z

Do

Hr. Králové hl.n. Třebechovice p.O.
Hr. Králové hl.n.

Týniště n.O.

Hr. Králové hl.n.

Častolovice

Hr. Králové hl.n.

Rychnov n.K.

Hr. Králové hl.n.

Choceň

Týniště n.O.

Choceň

Typ spojení Současný stav
přímé (Sp)
přímé (Os)
přímé (Sp)
přímé (Os)
přímé
přestup
přímé
přestup
přímé
přestup
přímé (Sp)
přímé (Os)

13
15 - 21
22
26 - 30
34
40 - 59
51 - 57
52 - 59
52 - 64
20
25 - 30

Varianta
"elektrizace"

Varianta
"dvojkolejka"

12
16 - 17
20
33
29
43 - 45
58 - 66
58
21
25

12
16
20
24
29
43 - 45
50
50
21
25

Protože se jedná o relativně krátké úseky (Hradec Králové hl. n. – Týniště n. O. = 22 km,
Hradec Králové hl. n. – Rychnov n. K. = 39 km), došlo ke zkrácení jízdní doby v řádu jednotek
minut. U některých relací se jízdní doba prodloužila (např. Hradec Králové – Choceň), jedná
se však o relace s nižším potenciálem obsazenosti oproti ostatním úsekům, kde se jízdní doba
zkrátila (zejména Týniště nad Orlicí – Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou – Hr. Králové).

7.2 Zhodnocení nasazených vozidel
Zavedení navrhovaných konceptů do provozu je podmíněno investicí do infrastruktury
a do vozidlového parku. V současné době jsou v elektrické trakci nasazeny lokomotivy řady
163 a vozy Bdmtee275, resp. Bdmtee281. [29] Takto složené soupravy mají například obecně
pomalejší rozjezdy oproti elektrickým jednotkám řady 640 „Regiopanter“, které přinášejí
komfort i pro cestující (bezbariérové vozidlo, klimatizace, audiovizuální systémy).
V případě infrastruktury je u varianty „elektrizace“ nutnou podmínkou elektrizace úseku Týniště
nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou (– Solnice) a koncepční podmínkou je nasazení
elektrických jednotek řady 640 v minimálním počtu tři vozidla.
Varianta „dvojkolejka“ předpokládá zdvojkolejnění úseku Hradec Králové – Týniště nad Orlicí
Choceň. Turnusový počet vozidel zůstal stejný jako u varianty „elektrizace“. U obou variant lze
dosáhnout úspory vozidel přecházením vozidel mezi linkami za podmínky, že budou jednotky
řady 640 „Regiopanter“ nasazeny v počtu pět.
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V prosinci roku 2021 skončí platnost smluv na zajištění vlakové dopravy v Královéhradeckém
kraji. Vedení kraje plánuje provést výběr dopravce pro následující období přímým zadáním se
současným dopravcem. Lze očekávat, že v nové smlouvě budou požadována nová nebo
modernizovaná vozidla. [33]

7.3 Další přínosy investic do infrastruktury
Z hlediska nákladní dopravy bude možné při realizaci varianty „elektrizace“ vedení nákladních
vlaků vedených elektrickou lokomotivou až do stanice Solnice, kde se nachází závod
na výrobu a smontování automobilů, bez nutnosti přepřahu lokomotivy ve stanici Týniště
nad Orlicí jako v současné době. Varianta „dvojkolejka“ z hlediska infrastruktury pomůže
nákladní dopravě ke zrychlení, protože odpadne nutnost křižování ve stanicích, a bude
k dispozici více potenciálních tras.
V případě zpoždění osobních vlaků lze u varianty „elektrizace“ využít v nově elektrizovaném
úseku nově vybudované výhybny (Rašovice a Tutleky). U druhé varianty bude
pravděpodobnost přenášení zpoždění z důvodů křižování nižší, protože úsek Hradec Králové
– Týniště nad Orlicí – Choceň bude dvojkolejný.
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8

ZÁVĚR

Cílem práce bylo navrhnout koncept osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové
– Častolovice a ve vybraných navazujících úsecích. Při návrhu konceptu autor zohlednil
plánované investice do železniční infrastruktury. Tyto investice také nabídnou více tras
pro nákladní vlaky, v současnosti využívající 1. nákladní železniční koridor. Zavedení
konceptu do praxe je podmíněno investicemi do moderních vozidel.
Při analýze umístění stanic a zastávek v zástavbě byla hodnocena dostupnost z dané obce.
V první metodice byla použita kilometrická vzdálenost, druhá metodika vycházela
z Openrouteservice, online služby, která na základě uliční infrastruktury stanoví časová pásma
– intervaly. Ke stanovení využívání jednotlivých zastávek byla použita data Českého
statistického úřadu o dojížďce ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, dále z Plánu dopravní
obslužnosti Královéhradeckého kraje informace o obratu cestujících v jednotlivých zastávkách
a data z Openrouteservice o počtu obyvatel, kteří žijí v jednotlivých pásmech stanovených
online službou.
Návrhový koncept byl vypracován ve dvou variantách („elektrizace“ a „dvojkolejka“) tak, aby
zohlednily stavební práce na infrastruktuře, které jsou naplánovány v následujících letech.
Varianta „elektrizace“ počítá s elektrizací tratě č. 021 Týniště nad Orlicí – Častolovice
– Rychnov nad Kněžnou – Solnice. To umožnilo navrhnout přímé spěšné vlaky Hradec
Králové – Rychnov nad Kněžnou, které zkrátí cestovní dobu o 8 až 12 minut v porovnání se
současným stavem. Osobní vlaky, které zastavují ve všech stanicích a zastávkách, mají
na některých relacích prodlouženou jízdní dobu v řádu jednotek minut. Varianta „dvojkolejka“
předpokládá zdvojkolejněním železniční trati č. 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň.
Realizací této varianty se dosáhne zkrácení cestovní doby u všech významných relací.
U obou variant poklesl počet spojení během odpolední špičky na relaci Týniště nad Orlicí
– Častolovice. Podle současného GVD jsou v tomto úseku vedeny také osobní vlaky z Týniště
nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí, které však nejsou u variant „elektrizace“ a „dvojkolejka“
zahrnuty. Po modernizaci infrastruktury bude k dispozici více tras pro zavedení dalších vlaků.
U obou navrhovaných provozních variant se počítá s nasazením nových elektrických jednotek
u některých linek. To je nutnou podmínkou pro zavedení konceptů do reálného provozu.
Provoz vlakových spojů realizovaný podle varianty „elektrizace“ může být v případě zpoždění
nestabilní z důvodu nutnosti křižování v jednotlivých stanicích, zejména v úseku Hradec
Králové – Týniště nad Orlicí. V úseku Týniště nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou budou
vybudovány dvě nové výhybny, které lze v případě zpoždění použít ke křižování. Na druhou
stranu v provozu u varianty „dvojkolejka“ křižování vlaků téměř odpadne. Dále je u této varianty
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zajištěn přestup v X:30 v žst. Hradec Králové hlavní nádraží z/na osobní vlaky, což se
u varianty „elektrizace“ nepodařilo dosáhnout.
Navržený koncept byl prověřen v programu FBS/iPlan od firmy iRFP a výstupem z tohoto
programu jsou nákresné jízdní řády, zpracované pro jednotlivé varianty. Ke zpracování
obrázku autor použil program Inskpace a online službu Openrouteservice. Textová část práce,
zpracování tabulek a grafů byly zpracovány s pomocí programů z balíčku Microsoft Office.
Věřím, že tyto poznatky a navržená řešení pomohou ke zlepšení veřejné dopravy
v Královéhradeckém kraji a k dalšímu rozpracování tohoto tématu.
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