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Study of the connection of the high-speed line Prague – 

Hradec Králové – Wrocław with the corridor line 

Prague – Břeclav in the location of Pardubice 



 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je zpracování studie směrového a výškového vedení trasy novostavby 

vysokorychlostní tratě, která propojuje projektovanou vysokorychlostní trať Praha – Hradec Králové – 

Wrocław se stávající koridorovou tratí Praha – Břeclav v oblasti Pardubic. Směrové a výškové vedení 

trasy je navrženo ve shodě s pokynem Generálního ředitelství Správy železnic s. o. – „Manuál pro 

projektování VRT ve stupni DÚR“ (SŽ PO-16/2020-GŘ). Práce obsahuje textovou a výkresovou část. 

Textová část obsahuje popis navrženého směrového a výškového vedení trasy, vyhodnocení jejich 

variant a popis konstrukce železničního svršku a spodku. Výkresová část obsahuje směrové a výškové 

vedení trasy a vzorové příčné řezy. 

Klíčová slova 

Vysokorychlostní trať, rychlá spojení, trasování, železniční dráha. 

  



 

Summary 

The subject of the bachelor thesis is an elaboration of the study of directional and height routing of 

the new high-speed line, which connects the designed high-speed line Prague – Hradec Králové – 

Wrocław with the existing corridor line Prague – Břeclav in the location of Pardubice. The directional 

and height routing of the line is designed according to the instruction of Director General of Správa 

železnic s. o. – „Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR“ (SŽ PO-16/2020-GŘ).  The thesis consists 

of the text and drawing part. 

The text part includes the description of the designed directional and height routing of the line, 

evaluation of their variants and the description of the railway superstructure and substructure. 

The drawing part includes layout and longitudinal section of the line and characteristic cross sections. 
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