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Anotace  

Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Praha-Čakovice. 

Cílem rekonstrukce je zvýšení traťových rychlostí v dopravních kolejích, rekonstrukce 

všech nástupišť a optimalizace zapojení vleček do železniční stanice. Bakalářská 

práce navrhuje čtyři varianty řešení, z nichž je na základě porovnání vybrána jedna, 

která je podrobněji rozpracována.  
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Summary  

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

station Praha-Čakovice. The goal of this project is to increase the line speeds in the 

transport tracks, reconstruct all platforms and optimize the siding connection to the 

railway station. This bachelor thesis offers four kinds of solutions, decides the 

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