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„Cílem SŽDC je nabídnout dopravcům po všech stránkách kvalitní a bezpečnou železniční dopravní cestu.“
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Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Přeložka tratě Mendrik - Nové přednádraží - Nová výpravní budova

Umístění stavby
Projekt je součástí železniční osy č. 22 Atény – Sofia – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk / Drážďany dle přílohy III
směrnice TEN (rozhod-nutí č. 884/2004/EC). Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ leží na trase I. a
III. tranzitního železničního koridoru ČR. Stavba navazuje na stavbu „ČD DDC Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí
- Česká Třebová“, která je již dokončena. Stavba končí před stavbou „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“, na kterou
je zhotoven projekt stavby. Stavba končí před stavbou „Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“, pro kterou je zpracována přípravná dokumentace.

Účel stavby
Účelem stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ je upravit tuto stanici s cílem dosáhnou co nejvyšší traťové rychlosti a dosažení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, průjezdného průřezu Z-GC a traťové třídy zatížení D4 UIC.
Předcházející úsek Česká Třebová – Ústí nad Orlicí byl v minulosti již modernizován na rychlost 160 km/h. Následující úsek
Ústí nad Orlicí – Choceň je navržen rovněž na rychlost 160 km/h, z čehož vyplývá, že ŽST Ústí nad Orlicí tvoří lokální místo
s výrazným omezením rychlosti, ve stávajícím stavu až na 70 km/h. Navíc po dokončení sanačního průjezdu Pardubic by to
bylo jediné omezující místo v uceleném úseku Česká Třebová – Kolín s rychlostí 160 km/h.
Stanice bude plně peronizována nástupišti s mimoúrovňovým přístupem, a to i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro minimalizaci vlivu hluku na okolní zástavbu bude trať vybavena protihlukovými stěnami a vybrané obytné domy
pak individuálními protihlukovými opatřeními. Zrušeny budou i dva nebezpečné přejezdy na třebovském zhlaví stanice a nahrazeny podchodem pro pěší a cyklisty a novým přemostěním Tiché Orlice.

Stávající stav
Provoz na stávající trati byl zahájen 1.9.1845.
Vjezd do stanice kopíruje řeku Třebovku, důsledkem je oblouk malého poloměru a tím i omezení traťové rychlosti. V prostoru
Mendrik křižuje trať podjezdem silnice II/315 s nedostatečnou podjezdnou výškou.
Konfigurace stanice vychází historicky z koexistence dvou různých drah Praha – Česká Třebová a Letohrad Ústí nad Orlicí
v době vzniku stanice. Obě tratě sdílely společnou výpravní budovu, která je tak umístěna uprostřed kolejiště, v době vzniku
mezi oběmi drahami. Příjezd k budově je přes třebovské zhlaví železničním přejezdem. Další přejezd je přes zbytek kolejiště
na místní komunikaci do Kerhartic.

Nová stanice
Jedinou možností, jak zvýšit traťovou rychlost při průjezdu stanicí,
je přeložka tratě v prostoru Mendrik. Jelikož je celý prostor velmi
stísněný, je nutné realizovat i přeložku Třebovky a silnice II/315
Ústí nad Orlicí – Choceň. Téměř celá přeložka tratě je navržena na
mostní estakádě, což zabezpečí zlepšení průtoku povodňových vod
prostorem Mendrik a koresponduje s protipovodňovou ochranou
města Ústí nad Orlicí.
Na třebovském zhlaví stanice je navrženo zrušení dvou
nebezpečných železničních přejezdů. Náhradou je přímo na zhlaví
podchod pro pěší kombinovaný s podjezdem pro cyklisty
(cyklostezka Ústí nad Orlicí – Choceň) a pro automobilovou
dopravu pak nové přemostění Tiché Orlice od silnice II/315 do
Kerhartic.
Z této nové komunikace je i napojeno nové
přednádraží
vně
kolejiště
s kapacitním
parkovištěm a točnou pro linky autobusové
dopravy.
Stávající výpravní budova bude z důvodu své
nevhodné polohy, problémového přístupu,
havarijního
stavu
a
především
její
nevyužitelnosti demolována. To umožní
navrhnou optimální kolejové řešení stanice se
třemi nástupišti a bez omezení viditelnosti
návěstidel. Náhradou bude nová výpravní
budova v prostoru přednádraží doplněná
technologickým objektem pro umístění
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a
silnoproudé technologie.
Přístup cestujících na nástupiště je zabezpečen
podchodem pro pěší se schodišti a výtahy.

Nová trať – kapacity stavby
Začátek stavby: km 255,411
Konec stavby: km 257,827
Délka: 2416 m
Maximální dosažená traťová rychlost160 km/h
Prostorová průchodnost UIC GC, Z-GC
Traťová třída zatížení
D4
Počet výhybek zabezpečených SZZ
32 ks
Nové transformační stanice
2 ks
Elektrický ohřev výhybek 29 ks
Výtahy 4 ks
Nová nástupiště 3ks
Délka nástupištních hran 2000 m
Železniční svršek UIC 60 5 632 m
Železniční svršek R 65 3 653 m
Železniční svršek S 49
283 m
Úprava pražcového podloží
46 926 m2
Obestavěné prostory nových objektů
4 540 m3
Trakční vedení· 16,9 km
Nové osvětlovací věže
2 ks
Nové osvětlovací stožáry 19 ks
Novostavba železničních mostů 5ks
Rekonstrukce železničních mostů 1 ks
Novostavba silničních mostů
1 ks
Přestavba silničních mostů
1 ks
Novostavba opěrné zdi 3ks
Protihlukové stěny
2686 m
Úspora pracovních sil:
16 osob

