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ANOTACE
Bakalářská práce je řešena na téma Rekonstrukce železniční stanice Týniště nad Orlicí. Zpracování je
provedeno ve dvou variantách. Obě tyto varianty řeší výstavbu a realizaci ostrovních nástupišť
s mimoúrovňovým přístupem, kvůli bezpečnému příchodu na nástupiště a pohodlnému nastupování do
vlakových souprav. Zároveň je řešena rekonstrukce železničního svršku v dopravních kolejích, z důvodů
nevyhovujícího stavu. Varianta č. 2 se zabývá zlepšením geometrických parametrů stanice.
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Reconstruction of railway station Tyniste nad Orlici

ANNOTATION
The bachelor thesis deals with the reconstruction of the Tyniste nad Orlici Railway Station. There are two
variants. Both of them focus on the construction of the island platforms with elevated access for safe
arrival at the platform and comfortable boarding. It also deals with the reconstruction of the track
superstructure due to unsatisfactory condition. The second variant concentrates on the improvement of the
technical parameter of the railway station.
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1.Úvod
Tématem této bakalářské práce je Rekonstrukce železniční stanice Týniště nad Orlicí. Stanice je
navržena jako křižovatková. Slouží ke spojení dvou tratí, tratě č. 20 Velký Osek, Lichkov a tratě č. 26
Choceň, Meziměstí. Stanice díky tomu, že se na ni kříží dvě tratě je značně namáhána osobní dopravou a
proto provedení Rekonstrukce na této stanici je nezbytné. Stanice nevyhovuje v současné dopravě,
z hlediska bezpečnosti nástupu a výstupu cestujících. Chaotické nastupování a vystupování se usměrní
mimoúrovňovým nástupem na ostrovní nástupiště pomocí podchodu. Zvýšení nástupní hrany na 550 mm
nad TK, umožní pohodlné nastupování seniorů a dalších tělesně hendikepovaných lidí do vlakových
souprav. Další plánovaná úprava byla s využitím volného železničního pozemku zvýšit rychlost a zlepšit
bilanci užitných délek u jednotlivých dopravních kolejí pro větší komfort v osobní dopravě.
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2. Všeobecné informace o městě a železnici
2.1 Popis města

Obr. 1 Znak města Týniště nad Orlicí

Týniště nad Orlicí leží v Královehradeckém kraji, zhruba 20 km od Hradce Králové a 18 km od
Rychnova nad Kněžnou, spadá do okresu Rychnov nad Kněžnou. Město se nachází u soutoku tiché a
divoké Orlice, rozkládá na ploše 5244,5 ha v nadmořské výšce 253 m. n. m. Počet obyvatel k roku 2004 je
6331. Díky rozmanitosti krajiny a velkému množství lesů, které obklopují Týniště nad Orlicí se tomuto
městu říká ,,město v lesích‘‘. Město není vyhledáváno pro kulturní ani turistickou činnost. Obyvatelé
Týniště nad Orlicí spíše dojíždějí za sportem a zábavou do okolních měst., spojení jak silniční, tak
železniční dopravou jim k tomu napomáhá.

2.2 Historie města
Historie města je písemně doložena z roku 1361. Název města je ze slova ,,týn‘‘, toto slovo znamená
opevněný hrádek na nějakém kopci. Ve znaku má město borovici, která má zelené větve, na kmeni šedý
štít s černými pruhy a celý tento obrázek je vyobrazen na červeném štítu. Šedý štít je znakem pánů
z Kunštátu, který společně s Jindřichem z Poděbrad městu udělil dosavadní podobu erbu.
Město začalo vznikat při soutoku tiché a divoké orlice. Jako první vznikla kupecká osada
s trojhranným náměstím a farním kostelem. V 15. století tato obec patřila k panství pánů z Kunštátu. Od
roku 1577 byla spojena s Častolovickým panstvím, které patřilo Šternberkům.
Další významná událost bylo postavení železniční tratě mezi Prahou a Hanušovicemi (1874) a
z Chocně do Meziměstí (1875). Na této významné trati leželo i Týniště nad Orlicí a díky železničnímu
spojení se předpokládalo, že nastane rozvoj průmyslu (díky poloze) hlavně rozvoj na zpracování dřeva.
V roce 1914 bylo Týniště Františkem Josefem I. povýšeno na město. Ve 20. století byl
nejvýznamnější průmyslový podnik v Týništi závod Elitex, který vyráběl tkalcovské stavy.
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2.3 Historie dráhy
Železnice přispěla k hlavnímu hospodářskému rozvoji. Do té doby bylo Týniště jen chudé město.
V letech 1873-1875 se Týniště stalo důležitou železniční křižovatkou. Díky ukončení prusko-rakouské
válce, po které prohranému Rakousku bylo stanoveno postavit železniční trať vedoucí z Vídně přes
Znojmo, Havlíčkův brod, Nymburk, Děčín až do Berlína. Severozápadní dráha 25. 6. 1871 vybudovala
přípojku na dráhu vedoucí s Letohradu přes Týniště nad Orlicí až do Hradce Králové, tato dráha se zapsala
jako první do historie Týnišťské drážní dopravy. Další trať byla vybudována roku 14. 9. 1872, která vedla
z Chocně přes Týniště do Broumova, ta měla sloužit jako spojka mezi Vídní a Štítem, s napojením na
Waldenburgskou uhelnou pánev. Staniční budova byla vystavena roku 1873 při stavbě trati Hradec
Králové-Lichkov. Protože ve stanici fungovali dva dopravci, byly staniční budovy zpočátku dvě. Každá
pro potřeby jednoho dopravce. V roce 1899 došlo k rozhodnutí rozšířit staniční budovu. Došlo k boční
přístavbě a zvětšení. Budova se od této doby, až po současnost už nijak významně nezměnila. V roce 1909
oba dopravci zestátnili a celá budova se začala sjednocovat tak, že v levé budově jsou prostory a potřeby
pro cestující a v pravé pro drážní zaměstnance. V letech 1961-1965 došlo k další změně a to
k elektrifikaci, kabelizaci a telefonizaci částí tratí z Chocně do Hradce Králové, a pak trať pokračuje do
Velkého Oseku a Pardubic. Zavedení elektrifikace se zřizovala proto, aby ulehčila ekologii prostředí a
hlavně vytvořila pomocnou cestu a odlehčila dopravu na hlavním tahu Praha, Pardubice, Choceň. Díky
elektrifikaci se musela udělat poslední modernizace výpravní budovy, bylo nutno vybudovat novou
ústřednu a přístavbu dopravní kanceláře na levé straně výpravní budovy. V dalších letech se
modernizovalo vybavení (světelný ukazatel příjezdů, odjezdů vlaků atd.).

2.4 Silniční doprava ve městě a v okolí
Silniční doprava, která spojuje město Týniště nad Orlicí s přilehlými městy a vesnicemi je řídká. Jako
hlavní tah u města Týniště nad Orlicí se dá považovat silnice I. třídy I/11, která spojuje velká města jako je
Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Žamberk, Jablonné nad Orlicí,
Šumperk, Bruntál, Opava, Ostrava a dále až na státní hranice se Slovenskem. Další už méně významná
komunikace je silnice II. třídy II/304, která spojuje Týniště nad Orlicí s Opočnem. Dále se tu nachází
silnice II. třídy II/305, která spojuje Týniště nad Orlicí s Borohrádkem. Město disponuje městskou
hromadnou dopravou (MHD), která spojuje i přilehlé obce.
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Obr. 2 Na mapce je modře zakroužkováno Týniště nad Orlicí a červeně blízká sousední města.

Obr. 3 Na schématu je vyobrazena trasa Týnišťského MHD.
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2.5 Osobní vlaková doprava
Tato stanice je především zaměřená na osobní dopravu. Je to způsobeno tím, že stanice Týniště nad
Orlicí je postavena na dvojkolejné trati a je vybudována jako křižovatka, která spojuje tratě ze čtyř směrů.
Ze stanice se dá odjet ve směru Týniště nad Orlicí > Hradec Králové, Týniště nad Orlicí> Letohrad,
Týniště nad Orlicí > Choceň, Týniště nad Orlicí > Meziměstí. Ve stanici se křižují traťe Velký osek –
Lichkov, Choceň – Meziměstí. Týnišťské nádraží se stalo dopravní spojkou, pro dojetí do krajského města
Hradce Králové. Do Hradce Králové se dojíždí za prací, vzděláním, atd..
Stanicí Týniště nad Orlicí projíždí vlaky osobní, Spěšné i rychlíky. Na tabulkách jsou znázorněny
druhy a počty vlaků, které zastavují v Týništi nad Orlicí a dále pokračují ve směrech.

Směr Hradec Králové
Druh vlaku

Počet vlaků/den (Ve všední dny)

osobní

22

spěšné

11

rychlíky

1
Směr Meziměstí

Druh vlaku

Počet vlaků/den (Ve všední dny)

osobní

13

spěšné

4

Tab. 1 Ukazuje počet vlaků ve stanici, které pokračují v jízdě ve směrech na západ a sever.
Směr Choceň
Druh vlaku

Počet vlaků/den (Ve všední dny)

osobní

12

spěšné

5
Směr Letohrad

Druh vlaku

Počet vlaků/den (Ve všední dny)

osobní

18

spěšné

6

rychlíky

1

Tab. 2 Ukazuje počet vlaků ve stanici, které pokračují v jízdě ve směrech na jih a východ.
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2.6 Nákladní vlaková doprava
Nákladní doprava ve stanici stagnuje, za následek má nákladový obvod v kritickém stavu, který je
přesto využíván firmou prodávající stavební materiál. Stanice jinak slouží díky velkému počtu dopravních
kolejí, pro manipulaci s nákladními vozy a zřizování potřebných nákladních vlakových souprav. Dále
slouží pro čekání nákladních vlaků, které musí čekat na vlaky, které mají přednost.

3. Stávající stav železniční stanice Týniště nad Orlicí
3.1 Základní informace
Stanice leží na dvou jednokolejných tratích. Sbíhají se do ní tratě č. 20 Velký Osek – Lichkov a trať č.
26 Choceň – Meziměstí.
Před vjezdem do stanice v km 50,305000 se nachází úrovňový přejezd s mechanickým
zabezpečovacím zařízením. V tomto místě jde o křížení místní pozemní komunikace s dvěma tratěmi
jdoucí ze směrů Choceň a Letohrad a manipulační kolejí.
Stanice Týniště nad Orlicí začíná na km 48,973010 a končí na km 50,295000 na trati Velký Osek Lichkov. Na trati Choceň - Meziměstí začíná na km 23,100000 a končí na km 24,654000.
Stanice Týniště nad Orlicí je elektrifikovaná, díky elektrifikaci kusu tratě č. 20 z Hradce Králové do
Chocně. Trať č. 26 z Meziměstí do Týniště nad Orlicí není vybavena elektrickou trakcí. Ve stanici a na
trati se pak používá trakce stejnosměrná o napětí 3000V.
Ve stanici Týniště nad Orlicí je 13 dopravních kolejí, 3 vlečky, 16 manipulačních kolejí a 1 odvratná
kolej. Kolej č. 1 a kolej č. 3 jsou brány jako koleje hlavní. Na koleji č. 1 je stávající rychlost 100 km/h,
rychlost na koleji č. 3 je 90 km/h. Na kolejích č. 2, 4, 5, 6, 8 je díky geometrickým podmínkám výhybek
stávající rychlost 50 km/h. Koleje č. 10, 12, 14, 16, 18, 20 jsou určeny pro nákladní dopravu a rychlost na
nich je 40 km/h.
Užitné délky dopravních kolejí:

Kolej č. 1- 727 m, Kolej č. 2 – 637 m
Kolej č. 3 – 894 m, Kolej č. 4 – 624 m
Kolej č. 5 – 896 m, Kolej č. 6 – 680 m
Kolej č. 8 – 611 m, Kolej č. 10 – 597 m
Kolej č. 12 – 557 m, Kolej č. 14 – 468 m
Kolej č. 14 - 468m, Kolej č. 16 – 460 m
Kolej č. 16 - 460m, Kolej č. 18 – 355 m
Kolej č. 20 - 343m
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3.2 Směrové uspořádání
3.2.1 Popis zhlaví směrem od Hradce Králové
Ze směru od Hradce Králové vedou do staničního zhlaví 2 tratě a jedna manipulační kolej č. 2b. Pravá
trať vede z Meziměstí a má ve staničním zhlaví č. 3. Levá trať vede od Hradce Králové a má ve staničním
zhlaví č. 1. Manipulační kolej č. 2b zhruba po půl kilometru směrem na Hradec Králové je ukončena
zarážedlem. Na kolej vedoucí od Meziměstí č. 26 je ještě před staničními kolejovými spojkami napojena
odbočná manipulační kolej, na kterou je připojena vlečka z firmy ZST Moning a v té samé křižovatkové
výhybce je napojena manipulační kolej č. 17, která je ukončena zarážedlem v km 49,488000.
Z křižovatkové výhybky kolej dále pokračuje a na konec se rozvětví v další čtyři manipulační koleje, které
jsou očíslovány jako koleje č. 19, 21, 23, 25. Kolej č. 19 je ukončena zarážedlem na km 49,691000, kolej
č. 21 je ukončena zarážedlem v km 49,663000, kolej č. 23 je ukončena zarážedlem v km 49,698000 a
poslední kolej č. 25 je ukončena zarážedlem v km 49,601000, koleje jsou situovány a zároveň končí za
VB. Za odbočnou větví začínají na km 48,981300 kolejové spojky, které umožní vjetí na kteroukoli
zmiňovanou kolej. Zhlaví na koleji č. 3 se dále rozvětvuje výhybkou č. 39 na kolej č. 1. Kolej č. 3 se
rozvětvuje díky kolejové spojce č. 38, 37 na kolej č. 2. Na koleji č. 2 je připojena již zmiňovaná levá
manipulační kolej č.2b a z ní ještě vede přes výhybku č.38A manipulační kolej č. 2c, která je ukončena
zarážedlem v km 49,241000. Další rozvětvování zhlaví z koleje č. 2 je pomocí výhybky číslo č. 36, kde se
dostáváme na matečnou kolej. Na koleji č. 2 je výhybka, kterou se dostaneme na kolej č. 4. Na kolej č. 4
se můžeme dostat s koleje č. 1 pomocí dodatečné kolejové spojky. Tato spojka, která je tvořena
výhybkami č. 34, 31 umožňuje dodatečné napojení do příslušné koleje, ale z hlediska funkčnosti dopravy
je zbytečná a její údržba stojí zbytečně finance navíc. Po zmiňované matečné koleji se dostaneme pomocí
příslušné výhybky do kolejí č. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Na kolej č. 18 je připojena pomocí

křižovatkové výhybky vlečka Lesy české republiky.

3.2.2 Popis zhlaví směrem od Chocně
Z druhé strany tedy ze strany od Chocně jsou vedeny dvě tratě, které se pak ve staničním zhlaví napojí
jako koleje č. 1, 3 a jedna manipulační kolej č. 9b. Dopraní koleje jsou vedeny do stanice ze směrů
Choceň a Letohrad. Manipulační kolej č. 9b se směrem ze stanice dále rozvětvuje na kolej č.202, 201,
201a. Kolej č. 202 je ukončena zarážedlem v km 50,455000, kolej č. 201 je ukončena zarážedlem v km
50,635000, kolej č.201a je ukončena zarážedlem v km 50,311000 a poslední kolej č. 9a je ukončena
zarážedlem v km 50,723000. Před napojením do zhlaví nákladového obvodu je rozdělena pomocí
výhybky č. 4 na dvě koleje kolej č. 15§ a pokračující kolej č. 9a. Kolej č. 15§ se dělí na kolej č. 15a, která
vede do Depa a kolej č. 15, která vede za nákladový obvod, kde je ukončena v km 49,886000 branou.
Kolej na výhybce č. 9a se napojuje v levé odbočné větvi koleje č. 3 pomocí křižovatkové výhybky č. 11
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na manipulační kolej nákladového obvodu č. 9, toto napojení slouží k odstavení vlakových souprav, které
čekají na vykládku, nebo nakládku (zboží, materiálu). Zhlaví z pravé strany je jako na straně druhé
propojeno spojkami, které ale propojují pouze dopravní koleje. Po spojkách následuje na koleji č. 1
odbočení na matečnou kolej pomocí výhybky č. 10, na té samé koleji ještě dochází ke spojení hlavní
koleje č. 1 s kolejí č. 2 pomocí výhybky č. 13. Již zmiňovaná matečná kolej zajišťuje pomocí příslušných
výhybek napojení všech dopravních kolejí na koleje hlavní dopravní č. 1,3. V křižovatkové výhybce č. 15
dochází k napojení odvratné koleje č. 4a, která je ukončena zemním zarážedlem v km 49,241000. V další
křižovatkové výhybce č. 21 dochází k napojení manipulační koleje, která vede do dílny, kde je ukončena
v km 50,062180. Výhybka č. 23 zajišťuje napojení vlečky Piana s železničním zhlavím.

Obr. 4 Schéma Týnišťského nádraží.

3.2 Zařízení pro osobní dopravu
3.3.1 Výpravní budova
Staničení výpravní budovy je v km 49,774710. Jsou zde dvě budovy propojené přístřeškem. Tento
způsob řešení výpravní budovy vychází z historie, kdy zde působili dvě dopravní společnosti a každá měla
svoji dopravní kolej a samozřejmě vystavenou svoji výpravní budovu. Postupem času se zřídila pouze
jedna dopravní společnost, která ve stanici Týniště nad Orlicí působila, a obě budovy se sjednotily
v jednu. Prostor mezi budovami se zastřešil a zřídila se zde venkovní čekárna, kde je postaven kiosek a
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trafika pro potřeby cestujících čekající na spoj. Levá budova z pohledu od kolejí slouží k prodeji jízdenek,
čekárně pro cestující a sociálním zařízením. Pravá budova slouží pro potřebu pracovníků dráhy.

3.3.2 Informační systém
V levé budově v místnosti prodeje jízdenek jsou vývěsní tabule, kde jsou tištěné jízdní řády s příjezdy
a odjezdy vlaků pro potřeby cestujících. Stanice je dále vybavena rozhlasem, který upozorňuje cestující o
příjezdu a odjezdu vlakům, popřípadě možném zpoždění a jiných informacích. Ve venkovní zastřešené
čekárně je digitální tabule, která ukazuje časy odjezdů a příjezdů vlaků.

3.3.3 Nástupiště
Stanice disponuje pěti nástupišti. Vchod na nástupiště je úrovňový a vede přes zastřešenou halu. A
dále na požadovanou kolej se dá jít po betonových panelech, které slouží jako úrovňová spojovací cesta do
jednotlivých nástupišť. Nástupiště ve stanici jsou sypaná s nezpevněnými hranami, výjimkou je pouze
nástupiště č. 5, které má zřízenou zpevněnou nástupní hranu o výšce 200 mm nad TK. Na koleji č. 1, 3
jsou zřízena sypaná nástupiště dl. 395m. Na koleji č. 2 je zřízeno sypané nástupiště dl.435m. Kolej č. 4 je
vybavena také sypaným nástupištěm dl.320m a kolej č. 5 je vybavena nástupištěm se zpevněnou hranou
délky 513m.

3.4 Zařízení pro nakládku a vykládku
3.4.1 Nákladový obvod
Nákladový obvod je v dezolátním stavu, ale i přesto je používané firmou prodávající stavební
materiál, ke skladišti je přistaven venkovní přístřešek pro možné uchránění materiálu před povětrnostními
podmínkami. Skladiště je připojeno na místní pozemní komunikaci. U skladiště je k dispozici volná
skládka s velkým železničním pozemkem, který umožňuje případnou rekonstrukci a možné zvětšení
skladiště. Nákladový obvod disponuje jednou boční rampou oboustrannou, druhou

boční rampou

jednostrannou a jednou čelní rampou. Oboustranná boční rampa je připojena na manipulační koleje č. 9 a
č. 11. Dá se na ní tak vykládat z obou kolejí. Jednostranná boční rampa je propojena kolejí č. 11. Čelní
rampa je čelně připojena na kolej č. 13.

3.4.2 Vlečka
Do stanice jsou připojeny celkem 3 vlečkové koleje. První je směrem na Hradec Králové v km
49,107340 připojena pomocí křižovatkové výhybky č. a110b na manipulační kolej č. 17 a napojuje firmu
ZST Moning na železniční síť. Druhá vlečka je od výpravní budovy situována stejným směrem jako
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předchozí, je napojena pomocí křižovatkové výhybky č. 27 v km 49,403360 a slouží k účelům lesů české
republiky. Poslední vlečka je situována směrem na Letohrad od výpravní budovy, kde je napojena pomocí
výhybky č. 23 v km 49,819260 a spojuje firmu Piana na železniční síť.

3.4.3 Zařízení pro údržbu vlakových souprav
Železniční stanice disponuje jedním železničním depem a dílnou, která slouží pro údržbu vlaků. Depo
je situováno od výpravní budovy směrem na Choceň v km 50,057550 na manipulační koleji č. 15a. Dílna
je situována na od výpravní budovy také směrem na Choceň v km 50,191270 na manipulační koleji č. 16a.

3.5 Železniční svršek
3.5.1 Výhybky

Číslo výhybky

Staničení

Popis výhybky

Vložení

Délka

2

50,295000

J T 6° L, l, dr.

1974

29,554

4

50,243450

J T 6° L, l, dr.

1967

29,554

5

50,230370

J T 6° L, p, dr.

1978

29,554

6

50,228180

J S49 1:9-300 P, l, dr.

1983

33,231

7

50,192580

J T 6° L, l, dr.

1983

26,554

8

50,162320

O T 7° L, l, dr.

1979

26,830

9

50,153160

J S49 1:9-300 P, l, dr.

1983

33,231

10

50,146150

J S49 1:9-300 P, p, dr.

1977

33,231

11b

50,105050

C T 6° L, l/p, dr.

1962

37,284

12

50,147990

J T 6° P, p, dr.

1979

29,554

13

50,112930

J T 1:9-300 P, l, dr.

1971

33,231

14

50,091120

J S49 1:9-190 P, l, dr.

1986

27,138

15A

50,074171

C S49 1:9-190 V, p/p, dr.

1987

33,230

16

50,048740

J T 6° L, p, dr.

1977

27,354

17

50,029990

J T 6° L, p, dr.

1977

27,054

18

50,004000

J T 6° L, p, dr.

1977

27,054

19

49,977250

J T 6° L, p, dr.

1977

27,054

20

49,950599

J T 6° L, p, dr.

1980

27,054

21A

49,899840

C S49 1:9-190 V, p/p, dr.

1980

33,230

22

49,885240

J-obl S49 1:7,50-190 L, p, dr.

1984

25,222
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Číslo výhybky

Staničení

Popis výhybky

Vložení

Délka

23

49,819260

J S49 1:9-190 P, l, dr.

1984

27,138

26

49,421970

J S49 1:9-190 P, p, dr.

1982

27,138

27A

49,403360

C T 7° V, p/p, dr.

1977

31,658

28

49,379740

J S49 1:9-190 P, p, dr.

1982

27,138

29

49,352950

J S49 1:9-190 P, l, dr.

1982

27,138

30

49,353690

J S49 1:9-300 L, l, dr.

1979

33,231

31

49,346900

J S49 1:9-300 L, p, dr.

2002

33,231

32

49,319400

J-obl S49 1:7,50-190 L, l, dr.

1982

25,222

33

49,286550

J S49 1:9-300 P, l, dr.

1982

33,231

34

49,271680

J S49 1:9-300 L, p, dr.

2002

33,231

35

49,253610

J S49 1:9-300 P, l, dr.

1982

33,231

36

49,214500

J S49 1:9-300 L, p, dr.

1982

33,231

37

49,208490

J S49 1:9-300 L, p, dr.

1982

33,231

38

49,133190

J S49 1:9-300 L, p, dr.

2002

33,231

38A

49,138610

J S49 1:9-190 L, l, dr.

1982

27,138

39

49,177360

J S49 1:9-300 P, p, dr.

2003

33,231

40

49,165710

J S49 1:9-300 P, l, dr.

2003

33,231

41

49,091520

J S49 1:9-300 P, l, dr.

2002

33,231

42

49,089530

J S49 1:9-300 L, p, dr.

2002

33,231

43

49,056280

J S49 1:9-300 P, p, dr.

2002

33,231

44

49,013350

J-obl S49 1:9-300 L, p, dr.

2003

33,231

45

49,981300

J T 1:9-300 P, l, dr.

1976

33,231

46

49,973010

J T 1:9-300 L, l, dr.

1976

33,231

Tab. 3 Ukazuje čísla výhybek a jejich základní parametry

3.5.2 Osové vzdálenosti kolejí
Spolu sousedící koleje

Osové vzdálenosti

č. 5- č. 3

4,75

č. 3- č. 1

4,76

č. 1- č. 2

4,76
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Spolu sousedící koleje

Osové vzdálenosti

č. 2 - č. 4

4,75

č. 4 - č. 6

4,76

č. 6 - č. 8

4,76

č. 8 - č. 10

4,75

č. 10 - č. 12

4,72

č. 12 - č. 14

4,69

č. 14 - č. 16

4,75

č. 16 - č. 18

4,77

č. 18 - č. 20

4,73

Tab. 4 Ukazuje na osové vzdálenosti kolejí

3.5.3 Druhy kolejnicových pásů v jednotlivých dopravních kolejích
Číslo koleje

Typ kolejnicových pásů

Typ pražce

R65

SB6

S49

SB4

T

SB4

T

SB5

R65

SB6

S49

SB4

Č. 4

S49

SB8

Č. 5

S49

SB5

Č. 6

S49

SB8

Č. 8

T

SB5

Č. 10

T

SB5

Č. 12

S49

SB8

Č. 14

S49

D

T

Mek

S49

SB6

Č. 18

S49

D

Č. 20

T

SB5

Č. 1

Č. 2
Č. 3

Č. 16

Tab. 5 Ukazuje typy kolejnicových pásů v jednotlivých kolejích a jejich podpory (pražce)
20

4. Návrh řešení rekonstrukce stanice
4.1 Dopravní umožnění rekonstrukce obou variant
Díky tomu, že se zřizují ostrovní nástupiště, které zabírají hodně místa v prostoru dopravních kolejí.
Prodlužení není možné z důvodů nedostatečného množství drážního pozemku, bylo nutné zasáhnout do
současného stavu vybouráním dvou dopravních kolejí určených pro osobní dopravu. Tento zásah byl
nejprve schválen dopravním technologem, jehož souhlas byl nutný k další realizaci prováděné
rekonstrukce.

4.2 Popis varianty č. 1
4.2.1 Stručná charakteristika
V této variantě se zřídí plná peronizace stanice s mimoúrovňovým přístupem na jednotlivá nástupiště,
díky tomu se uberou dvě průběžné koleje č. 3, 6 (stávajícího stavu). Provede se nutné přečíslování kolejí a
výhybek. Užitné délky kolejí a rychlosti v jednotlivých kolejích zůstanou stejné, až na jeden případ u kusé
koleje č. 8a, kde se užitná délka zvětší. Zřídí se tři kusé koleje č. 2, 8a, 8b na místech, kde byly koleje
průběžné.

Provede se výměna kolejového svršku u kolejí a odvodnění u kolejí, které přiléhají

k nástupištím a tudíž slouží pro osobní dopravu. Je provedeno nové staničení hektometrů. V km
49,788340 je zřízen vzorový příčný řez.

4.2.2 Nástupiště
Varianta 1 je provedení plné peronizace stanice dvou jednokolejných tratí, kde jsou navrženy dvě
nové ostrovní nástupiště a jedno vnější nástupiště, které je ve stejné výšce jako ostrovní a je přímo
napojeno na výpravní budovu. Příchod cestujících na nástupiště je mimoúrovňový pomocí podchodu o
Šířce 2,20 m a výšce 2,50 m. Přístup do podchodu je zřízen schodištěm šířky 2,00 m. Konstrukce
podchodu je postavena z (prefabrikované rámové konstrukce). Druhý přístup na nástupiště je úrovňový
pomocí šikmých ramp. Všechny tři nástupiště mají nástupní hranu 550 mm nad TK, podle nynější normy.
Nástupiště č. 1 je dlouhé 200 m a tudíž je dostatečně dlouhé, aby na něm mohli zastavovat vlaky kategorií
Ex, R, Sp, Os. Na nástupiště je přístup ze tří stran, jak z budovy, tak na šikmých rampách se sklonem 1:12
na obou koncích nástupiště. Šířka vnějšího nástupiště je 3,60 m, v užších místech, až 3 m. Nástupiště č. 2
je dlouhé 400 m, je nejdelší ze všech, přístup na něj je mimoúrovňový pomocí podchodu, ale i úrovňový
pomocí rampy, která je vybudována na pravé straně nástupiště směrem od výpravní budovy. Díky jeho
délce na něm bez problémů mohou zastavovat všechny druhy vlakových souprav. V krajních případech
má nástupiště parametry pro zastavení vlaků (EC, IC). Uvažovalo se také, že na něm budou moct
zastavovat vlaky, které končí v této stanici svoji jízdu ve stejný čas proti sobě, aby se ušetřili volná
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nástupiště pro případ příjezdů více vlaků do stanice ve stejném časovém intervalu. Šířka nástupiště je 6,24
m. Osová vzdálenost kolejí mezi, kterými nástupiště leží je 9,6 m. Nástupiště č. 3 je dlouhé 200 m mohou
na něm zastavovat vlaky všech kategorií jako u nástupiště č. 1. Šířka nástupiště je 6,24 m, osová
vzdálenost kolejí, mezi kterými leží ostrovní nástupiště, měří 9,6 m. Přístup na toto nástupiště je stejný
jako u předchozího nástupiště (tj. úrovňový i mimoúrovňový).

4.2.3 Situační uspořádání kolejí k nástupištím
Směrem od výpravní budovy je jako první situována kolej č. 3, po které jedoucí vlaky budou
přistavovat u nástupiště č. 1. Vedle ní je kolej č. 1, která je hlavní staniční kolejí a vlaky přivádí
k nástupišti č. 2. Další kolej směrem od budovy jsou kusá kolej končící zarážedlem na čelních stěnách
ostrovního nástupiště č. 2. Další v pořadí je kolej č. 4, která vlaky přivádí z druhé strany ostrovního
nástupiště č. 2. Kolej č. 6 vede vlakové soupravy k nástupišti č. 3 a poslední kolej sloužící osobní, dále je
situována další kusá kolej, která je ukončena zarážedlem před čelem nástupiště č. 3. A poslední je kolej č.
10, která přivádí vlakové soupravy z druhé strany ostrovního nástupiště č. 3.

Stávající stav
(číslování kolejí od

Varianta 1.
Druh koleje

(Číslování kolejí od

V. B.)

Druh koleje

V. B.)

Č. 5

Předjízdná kolej

Č. 3

Předjízdná kolej

Č. 3

Hlavní kolej

Č. 1

Hlavní kolej

Č. 1

Hlavní kolej

Č. 2

Kusé koleje

Č. 2

Předjízdná kolej

Č. 4

Hlavní kolej

Č. 4

Předjízdná kolej

Č. 6

Předjízdná kolej

Č. 6

Předjízdná kolej

Č. 8a, 8b

Kusá kolej

Č. 8

Předjízdná kolej

Č. 10

Předjízdná kolej

Č. 10

Předjízdná kolej

Č. 12

Předjízdná kolej

Č. 12

Předjízdná kolej

Č. 14

Předjízdná kolej

Č. 14

Předjízdná kolej

Č. 16

Předjízdná kolej

Č. 16

Předjízdná kolej

Č. 18

Předjízdná kolej

Č. 18

Předjízdná kolej

Č. 20

Předjízdná kolej

Č. 20

Předjízdná kolej

Č. 22

Předjízdná kolej

Tab. 6 Ukazuje na změny číslování a druhu kolejí u stávajícího stavu a varianty č.
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4.2.4 Změna geometrie v železniční stanici
Plné peronizace se docílilo odstraněním kolejí č. 1, 6 (stávajícího stavu). Kvůli tomu se provedlo
přečíslování kolejí. Kolej č. 1 se neodstranila celá, na jednom konci nástupiště č. 2 se zřídila kusá kolej č.
2, která je ukončena zarážedlem v km 49,512600, tato kolej slouží pro čekání lokomotiv a vlakových
souprav, díky nim se ušetří místo na hlavních a předjízdných dopravních kolejích. Kolej č. 6 stávajícího
stavu se zrušila jen v místě vybudování nového nástupiště č. 3. Z obou stran se zřídily kusé koleje č. 8a a
8b. Kolej č. 8a je ukončena zarážedlem v km 49,711750. Kolej č. 8b je ukončena zarážedlem v km
49,923421. Kolej č. 8a má užitnou délku 359 m, kolej č. 8b má užitnou délku 80 m.
Díky těmto zásahům, bylo nutné provést úpravy napojení dopravních kolejí na kolejové zhlaví. Kolej
č. 1, která se stala kusou kolejí č. 2, byla hlavní dopravní kolejí, bylo tedy nutné určit místo ní náhradní
hlavní dopravní kolej, která bude mít podobné parametry. Napojení nové hlavní koleje č. 2 se provedlo
kolejovou spojku č. 33,27, která začíná na km 49,189810 a končí v km 49,340890. Po kolejové spojce se
dá projíždět maximální rychlostí 100 km/h, což je stejná rychlost jakou se jezdilo po předchozí dopravní
koleji, tudíž nedochází ke zhoršení parametrů stávajícího stavu. Díky této kolejové spojce byla zrušena
kolejová spojka původní č. 29, 26, která byla pro svou maximální rychlost 50 km/h nevyhovující. Zpětné
spojení z koleje č. 2 na původní hlavní kolej je provedeno kolejovým ,,S“, které je navrženo na rychlost
100 km/h a nezpomaluje dopravu v hlavní koleji, s tím že prodlužuje užitnou délku zmiňované koleje.
Poslední změna oproti stávajícímu stavu v této části staničního zhlaví, je posunutí návěstidla na koleji č.
8a, kvůli zvětšení užitné délky kusé koleje.

Obr. 5 Schéma varianty č. 1
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4.2.5 Materiál železničního svršku
Železniční svršek se bude měnit u první varianty jen v kolejích, které vedou k příslušným nástupištím.
Jde o dopravní koleje č. 1, 3, 4, 6, 10.

10

6

4

1

3

Druh kolejnice

49E1

49E1

60E1

49E1

49E1

Druh upevnění

KS

KS

W14

KS

KS

SB8P

SB8P

B91S/1

SB8P

SB8P

Číslo koleje

Druh pražce

Tab. 7 Koleje, u kterých se bude měnit železniční svršek s kolejovým roštem dle tab.

4.2.6 Výhybky
Ve variantě č. 1 došlo k menším změnám. Došlo k odstranění výhybky č. 13 a kolejové spojky č. 31,
34. Výhybka č. 13 byla nahrazena kolejovým ,,S“. Kolejová spojka č. 31, 34 byla nahrazena kolejovou
spojkou č. 37,33.

Číslo

Staničení

Popis výhybky

Vložení

Délka

27.

49,340890

J 60E1 1:18,5-1200 L, l, bt.

-

66,018

33.

49,189810

J 60E1 1:18,5-1200 L, l, bt.

-

66,018

Tab. 8 Nově zřízené výhybky u varianty č. 1

4.2.7 Další směrové prvky
Kolejové ,,S“ je zřízeno, aby napojilo novou hlavní kolej č. 4 na hlavní kolej (stávajícího
stavu). Oba dva protisměrné oblouky jsou stejných parametrů.
R (m)

do (m)

t (m)

I (mm)

α (°)

1180

54,238

27,123

100

2,632180

Tab. 9 Parametry kolejového ,,S“ u varianty č. 1
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4.2.8 Kolejové lože
V kolejích, které přiléhají k nástupištím, se zřídí nové kolejové lože frakce 32/63. Kolejové lože bude
mít tloušťku 350 mm pod pražci ve všech rekonstruovaných kolejích. Mezi kolejemi, kde není zřízeno
ostrovní nástupiště, se zřídí drážní stezky široké 1,3 m o tloušťce 50mm s frakcí kameniva 4/16.

4.2.9 Odvodnění
Nové odvodňovací zařízení se provede v místech výměny kolejového svršku. Odvodnění se provede
podelným odvodňovacím zařízením (trativodem), který je situován v místech nad drážními stezkami kam
je voda vyspádována pomocí příčného sklonu zemní pláně, který má 5%. Trativod disponuje šířkou 0,6 m
a výškou 0,3 m. Je vybaven trativodní trubkou o D= 150mm, která je položena v trativodním zásypu a
obalena separační geotextilií.

4.3 Popis varianty č. 2
4.3.1 Stručná charakteristika
Ve variantě č. 2 se zřídí stejně jako u předchozí varianty plná peronizace stanice. Provede se
kompletní rekonstrukce zhlaví směrem od Hradce Králové a napojení na něj. Díky této úpravě (na
železničním pozemku), se zvýší rychlost ve většině kolejí. V kolejích pro osobní dopravu se rychlost zvýší
až o 30 km/h. Zlepší se bilance užitných délek v dopravních kolejích. Provede se výměna železničního
svršku a odvodnění u všech kolejí, kde se zvyšuje rychlost. Osová vzdálenost kolejí zůstává beze změn.
Zřídí se nové staničení hektometrů a vzorový příčný řez v km 49,788340
(Vše co není popsáno ve variantě č. 2 a je uvedeno ve variantě č. 1, je u obou variant stejné.
Řešení kolejí k nástupištím je situačně shodné s variantou č. 1, a je popsáno ve variantě č. 1. Jediný rozdíl
je, že se neponechá kusá kolej č. 8b.)

4.3.2 Úprava kolejí před vjezdem do zhlaví od Hradce Králové
Díky tomu, že původní trať vedoucí z Meziměstí do Chocně nedrží s tratí vedoucí od Hradce Králové
osovou vzdálenost 4,75 m a tudíž by nebylo možné provést prospojkování kolejí, bylo nutné tuto kolej
nahradit kolejí, která splňuje osovou vzdálenost 4,75 m. Tato kolej nahradí stávající kolej od km
49,081470 a zpátky se na ni napojí pomocí kolejového ,,S“ v km 48,547363. Od km 48,621705 do km
48,862477 je provedeno prospojkování mezi tratěmi vedoucími od Meziměstí a od Hradce Králové. V km
48,882467 začíná další kolejové ,,S“, které končí na km 49,045700. Toto kolejové ,,S“ napojuje trať
vedoucí od Hradce Králové na trať, která je v železniční stanici značena jako hlavní kolej č. 4. Díky
tomuto napojení bylo nutné zrušit zbytek koleje č. 2a (stávajícího stavu). Kolej se téměř nepoužívá a je ve
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zhoršeném stavu a proto má větší význam udržet traťovou rychlost v hlavní koleji č. 4. Na km 48, 961774
je nová výhybka, která nahrazuje výhybku č. 46 (stávajícího stavu), která spojuje odbočnou větev, která
spojuje hlavní trať s manipulačními kolejemi a vlečkou ZST Moning. Kolejové spojky stávajícího stavu
byly zrušeny a na jejich místě v km 48, 998645 je zřízena výhybka, která napojuje kusou kolej č. 2.

4.3.3 Úprava zhlaví od Hradce Králové
Celé zhlaví (stávajícího stavu) se zrušilo a místo něj se vystavělo nové zhlaví, které umožní projíždět
do jednotlivých kolejí větší rychlostí a zlepší bilanci užitných délek kolejí. Nové zhlaví je provedeno jako
stromkové.
Napojení na matečnou kolej je provedeno z tratě vedoucí od Hradce Králové pomocí výhybky č. 30,
která začíná na km 49,067100 a výhybky č. 29, která začíná na km 49,126142. Výhybka č. 29 se dále
rozvětvuje pomocí výhybky č. 25 a napojuje dopravní koleje č. 6 a kusou kolej č. 8. Matečná kolej
vedoucí z výhybky č. 30 se dále rozvětvuje pomocí několika transformovaných a jednoduchých výhybek a
spojuje s nimi potřebné dopravní koleje.
Pomocí křižovatkové výhybky č. 22 je napojena vlečka ,,Lesy České republiky“. Na trati vedoucí od
Meziměstí je zrušena výhybka č. 39 (stávajícího stavu) a je místo ní napojena v km 49,168007 nová
výhybka č. 28, která sice snižuje užitnou délku koleje o 10 metrů, ale zvyšuje rychlost v koleji o 30 km/h.

4.3.4 Úprava zhlaví od Chocně
Díky prostorovým dispozicím se zhlaví ze strany od Chocně nedá přizpůsobit podmínkám, které
splňuje zhlaví ze strany od Hradce Králové. Proto jsou zde navrženy jen nezbytné úpravy, které slouží pro
napojení nově zřízené hlavní koleje č. 4, pomocí kolejového ,,S“, které napojuje novou hlavní kolej na
hlavní kolej č. 1 (stávajícího stavu). Kolejové ,,S“ začíná v km 49,913701 a končí v km 50,072609, díky
němu se prodloužily užitné délky dopravních kolejí č. 1, 6 z této strany Týnišťského zhlaví. Další úpravou
je zrušení výhybky č. 16 (stávajícího stavu), díky které se zvětšila užitná délka dopravní koleje č. 6.
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Obr. 6 Schéma varianty č. 2

4.3.5 Materiál železničního svršku
Železniční svršek se mění ve všech dopravních kolejích, kde se zvyšuje rychlost.
Což je u kolejí č. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16 (dle vzorového příčného řezu).

Číslo koleje

Druh kolejnice

Druh upevnění

Druh pražce

1

49E1

KS

SB8P

3

49E1

KS

SB8P

4

60E1

W14

B91S/1

6

49E1

KS

SB8P

10

49E1

KS

SB8P

12

49E1

KS

SB8P

14

49E1

KS

SB8P

16

49E1

KS

SB8P

Tab. 10 Koleje, u kterých se bude měnit železniční svršek s kolejovým roštem dle tab.

Ve všech kolejích se provede stejné upevnění dle tab., akorát u hlavní koleje č. 4 bude upevnění jiné
dle směrnic pro danou trať č. 20.
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4.3.6 Výhybky
Ve variantě č. 2 je provedena kompletní výměna všech výhybek na zhlaví směrem od Hradce Králové.
Díky tomu muselo dojít ke kompletnímu přečíslování výhybek ve stanici. Nové výhybky jsou na
betonových pražcích a jsou konstruovány na vyšší rychlosti (než je u stávajícího stavu) mimo výhybek,
které napojují poslední tři dopravní koleje. Díky novému výhybkovému napojení se zvýšila rychlost do
jednotlivých dopravních kolejí, bilance užitné délky kolejí a snížil se počet výhybek při stejném napojení
všech kolejí a tudíž se snížily výdaje na jejich provoz.

Číslo

Staničení

výhybky

(km)

21

Popis výhybky

Vložení

Délka

49,437329

J 49E1 1:9-190 p, P, bt.

-

27,138

22

49,405652

C 49E1 1:9-190 p, V, bt.

-

33,230

23

49,345836

J 49E1 1:9-300 p, P, bt.

-

33,231

24

49,303541

Obl-O 49E1 1:9-1639;300 l, P, bt.

-

33,231

25

49,261446

J 49E1 1:9-300 l, L, bt.

-

33,231

26

49,256247

Obl-J 49E1 1:11-524;300 l, P, bt.

-

33,608

27

49,199143

Obl-O 49E1 1:12-1711;764 l, P, bt.

-

41,594

28

49,168007

J 49E1 1:12-500 l, P, bt.

-

41,594

29

49,126142

J 60E1 1:14-760 l, L, bt.

-

54,216

30

49,067100

J 60E1 1:14-760 p, L, bt.

-

54,216

31

48,998645

J 49E1 1:9-300 p, L, bt.

-

33,231

32

48,961774

J 49E1 1:9-300 p, P, bt.

-

33,231

33

48,862477

J 60E1 1:14-760 p, L, bt.

-

54,215

34

48,745098

J 60E1 1:14-760 l, L, bt.

-

54,215

35

48,739098

J 60E1 1:14-760 l, P, bt.

-

54,215

36

48,621705

J 60E1 1:14-760 p, P, bt.

-

54,215

Tab. 11 Přehled nově zřízených výhybek u varianty 2.

4.3.7 Další směrové prvky
Ve stanici je nově zřízeno několik kolejových ,,S“ a vrcholových zakružovacích oblouků, které slouží
pro plynulé napojení do jednotlivých dopravních kolejí. V případě kolejových ,,S“ jde vždy o dva
protisměrné oblouky o stejných parametrech, které spojuje mezipřímá kolej.
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Staničení
km 48,547363
km 48,680034
km 48,882467
km 49,045700
km 49,913701
km 50,072609

R (m)

do (m)

t (m)

I (mm)

α (°)

955

55,130

27,570

100

7,587408

1180

51,918

27,250

100

2,646722

1180

54,238

27,123

100

2,632180

Tab. 12 Přehled nově zřízených kolejových ,,S“

Staničení
km 49,041172
km 49,074903
km 49,141557
km 49,175617
km 49,232777
km 49,286757
km 49,196983
km 49,241335
km 49,478235
km 49,499242
km 49,228489
km 49,258047
km 49,301968
km 49,341585
km 49,305109
km 49,338557

R (m)

do (m)

t (m)

I (mm)

α (°)

300

33,801

14,840

98,33

6,455513

755

34,215

17,110

100

2,595876

760

53,889

26,950

99,36

4,062712

760

44,482

26,890

99,36

4,052977

190

21,050

10,535

99,36

6,347899

300

29,672

14,840

62,93

5,667034

300

39,727

19,890

62,93

7,587408

300

33,517

16,776

98,33

6,401309

Tab. 13 Přehled nově zřízených zakružovacích oblouků
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4.3.8 Kolejové lože
V kolejích, kde se bude zvyšovat traťová rychlost, se zřídí nové kolejové lože frakce 32/63. Kolejové
lože bude mít tloušťku 350 mm pod pražci ve všech rekonstruovaných kolejích. Mezi kolejemi, kde není
zřízeno ostrovní nástupiště, se zřídí drážní stezky široké 1,3 m o tloušťce 50mm s frakcí kameniva 4/16.

4.3.9 Odvodnění
Nové odvodňovací zařízení se provede v místech výměny kolejového svršku. Odvodnění se provede
podelným odvodňovacím zařízením (trativodem), který je situován v místech nad drážními stezkami kam
je voda vyspádována pomocí příčného sklonu zemní pláně, který má 5%. Trativod disponuje šířkou 0,6 m
a výškou 0,3 m. Je vybaven trativodní trubkou o D= 150mm, která je položena v trativodním zásypu a
obalena separační geotextilií.

4.4 Výkaz výměr
V tabulkách jsou provedeny výkazy výměr základních úprav, které byly provedeny ve stanici. Ve
výkazu nejsou zahrnuty ceny za materiál, za stavební a zemní práce. V tabulkách jsou pouze počty nově
zřízených a odebraných výhybek. Veškeré vzdálenosti týkající se rekonstrukce kolejového svršku, celkové
délky nově zřízených nástupišť, nebo celkové délky zrušení kolejí (stávajícího stavu). Všechny tyto
vzdálenosti jsou měřeny po křivce. U rekonstrukce železničního svršku, údaj zahrnuje délku všech
rekonstruovaných kolejí u příslušných variant. U varianty č. 2 je vzdálenost nově zřízených kolejí brána
celkově tj. (napojení výhybek v staničním zhlaví, úprava tratí před napojením do staničního zhlaví atd.).
Celková délka zrušených kolejí (stávajícího stavu) se počítá s vlečkovou kolejí Lesy ČR.

Druh stavební práce

počet

m2

Rekonstrukce železničního svršku s kolejovým

mb
3264,654

roštem (49E1, KS, SB8P)
Rekonstrukce železničního svršku s kolejovým

686,102

roštem (60E1, W14, B91S/1)
2

Nově zřízené výhybky
Celková délka nově zřízených kolejí

159,606

Celkové délky nástupišť

800
4897

Celková plocha nástupišť
3

Zrušené výhybky (stávajícího stavu)
Celkové délky zrušených kolejí (stávajícího stavu)
30

1119,840

Druh stavební práce

počet

Nově zřízený podchod

1

m2

mb

m2

mb

Tab. 14 Výkaz výměr varianty č. 1

Druh stavební práce

počet

Rekonstrukce železničního svršku s kolejovým

5236,620

roštem (49E1, KS, SB8P)
Rekonstrukce železničního svršku s kolejovým

933,876

roštem (60E1, W14, B91S/1)
16

Nově zřízené výhybky
Celková délka nově zřízených kolejí s kolejovým

617,408

roštem (49E1, KS, SB8P)
Celková délka nově zřízených kolejí s kolejovým

206,270

roštem (60E1, W14, B91S/1)
Celková délka koleje vlečky (lesy ČR)

161,149

Celkové délky nástupišť

800
4897

Celková plocha nástupišť
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Zrušené výhybky (stávajícího stavu)

2435,440

Celkové délky zrušených kolejí (stávajícího stavu)
1

Nově zřízený podchod

Tab. 15 Výkaz výměr varianty č. 2

4.5 Porovnání obou provedených variant
Porovnání variant se provede z několika hledisek (bezpečnosti, Objemu stavebních prací, rychlosti v
dopravních kolejích, užitné délce v dopravních kolejích, délce nástupních hran, stavební proveditelnosti).
Díky těmto kritériím se určí vhodnější varianta pro rekonstrukci Týnišťské stanice.

4.5.1 Bezpečnost
Z hlediska bezpečnosti jsou obě varianty navrženy na co možná nejbezpečnější možné řešení nástupu
a výstupu cestujících. Bezpečnost a nevyhovující podmínky nástupu jsou hlavními příčinami rekonstrukce
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Týnišťské stanice. U obou variant je zřízeno mimoúrovňové nastupování do vlakových souprav pomocí
podchodu a ostrovních nástupišť.

4.5.2 Objem stavebních prací
Z hlediska objemu stavebních prací jsou obě varianty rozdílné. Varianta č. 1 je řešena jako levnější
verze zřízení plné peronizace stanice, u které nejsou zhoršeny geometrické podmínky stávajícího stavu.
Varianta č. 2 je řešena jako varianta ekonomicky náročnější varianta, která ale zlepšuje parametry stanice.

4.5.3 Rychlost v jednotlivých dopravních kolejích
Rychlost v jednotlivých dopravních kolejích u varianty č. 1 zůstává stejná, jako je ve stávajícím stavu.
Varianta č. 2 zlepšuje rychlosti z jedné strany Týnišťské stanice. U dopravních kolejí určených pro osobní
dopravu (tj. koleje, které zastavují u nástupních hran nástupišť) se rychlost zvýší o 30 km/h, (oproti
stávajícímu stavu) tj. na 80 km/h. U kolejí č. 12, 14, 16 se rychlost zvýší o 10 km/h, (oproti stávajícímu
stavu) tj. na 50 km/h.

4.5.4 Užitná délka dopravních kolejí
Užitné délky oproti stávajícímu zůstanou stejné, až na délku hlavní koleje č. 4, která zvyšuje užitnou
délku oproti stávajícímu stavu o 9 m. Varianta č. 2, díky předělání zhlaví od Hradce Králové dosáhla
zlepšení užitných délek oproti stávajícímu stavu. Bilance je taková, že se užitné délky všech dopravních
kolejí zlepšily celkem o 393 m oproti stávajícímu stavu.

4.5.5 Délka nástupních hran
Délky nástupních hran jsou u obou variant stejné. Celková délka nástupních hran je 1400 m.
Nástupiště jsou navrženy tak, aby plně vyhovovaly potřebám dopravce.

4.5.6 Stavební proveditelnost
Z hlediska proveditelnosti vychází lépe varianta č. 1, protože míra stavebních úprav je oproti variantě
č. 2 minimální.
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4.5.7 Celkové vyhodnocení

Kritérium

Varianta 1

Varianta 2

Bezpečnost

1

1

Objem stavebních prací

1

3

Rychlost v jednotlivých

3

2

Užitná délka dopravních kolejí

3

2

Délka nástupních hran

1

1

proveditelnost

1

3

Celkový počet bodů

10

11

dopravních kolejích

Tab. 16 Hodnocení variant

Obě varianty z hlediska provozní způsobilosti vyhoví. Varianta č. 2 sice zlepšila rychlost
v jednotlivých dopravních kolejích, ale tato rychlost díky prostorovým nedostatkům zhlaví ze strany od
Chocně je pouze z jedné strany a tak není dostatečně významná. Bilance užitných délek se zlepší, ale díky
velkým objemům stavebních prací na úpravy, které se provedou na zhlaví ze strany od Hradce Králové,
vychází lépe varianta č. 1. Tabulka č. 15 ukazuje podle bodů od 1-3 (1=nejlépe; 3=nejméně vhodné) na

vhodnější variantu pro rekonstrukci.
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5. Závěr
Bakalářská práce podává informace o stávajícím stavu železniční stanice Týniště nad Orlicí. Práce
obsahuje dvě varianty rekonstrukce stanice. Obě tyto varianty mají za cíl dosažení mimoúrovňového
přístupu na všechna nástupiště. Díky tomu se zvýší nástupní hrana na 550 mm nad TK. Osové vzdálenosti
kolejí zůstávají nezměněné. Obě varianty řeší problémy s napojením kolejí stávajícího stavu na koleje
rekonstruované stanice. U obou variant se kladl důraz na zachování rychlosti v hlavních kolejích, protože
stanicí prochází dvě tratě, tudíž jsou ve stanici dvě hlavní koleje. Varianta č. 1 se snažila napojení provést
co možná nejjednodušeji. Varianta č. 2 si vzala za cíl k tomu ještě stavební vylepšení stanice. Porovnání
variant se provedly z následujících hledisek: bezpečnost, Objem stavebních prací, rychlost v
dopravních kolejích, užitná délka dopravních kolejí, délka nástupních hran, stavební proveditelnost. Díky
těmto hlediskům vychází jako reálnější varianta č. 1.
Po provedení jedné z těchto rekonstrukcích se zlepší: bezpečné nastupování do vlakových souprav,
pohodlné nastupování do vlakových souprav, zvýší se přehlednost přistavování vlaků k jednotlivým
nástupištím, zvýšení rychlosti ze strany od Hradce Králové, kterou pocítí hlavně uživatelé osobní vlakové
dopravy.
Tato práce ukazuje pouze na geometrické uspořádání stanice při rekonstrukci. Podrobné řešení se
všemi detaily pro rekonstrukci nádraží by bylo obsaženo v úplné projektové dokumentaci.
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