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Hlavním cílem stavby je modernizace části I. tranzitního železničního koridoru
mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí, která dosud žádnou zásadnější
rekonstrukcí neprošla. Komplexní optimalizace tohoto úseku zvýší kapacitu
dopravní cesty, díky modernímu zabezpečovacímu zařízení a obnově železničního
spodku i svršku bude možné zvýšit rychlost vlaků, doprava bude plynulejší
i bezpečnější. U zastávky Bezpráví vznikne nová odbočka, zastávka dostane nová
nástupiště. Zcela přestavěna pak bude železniční stanice Brandýs nad Orlicí,
nová nástupiště se přesunou do nové polohy. Projekt bude částečně financovaný
z úvěru EIB v rámci nástroje CEF Blending.

01 — Modernizace trati umožní výrazně zvýšit rychlost vlaků
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02 — Zastávka Bezpráví se přesune do nové polohy a dostane nová nástupiště
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POPIS STAVBY
Úsek, který projde modernizací, je
dlouhý 9960 metrů, je dvojkolejný,
elektrizovaný stejnosměrnou
soustavou 3 kV a vybavený
zabezpečovacím systémem ETCS
i národním systémem LVZ. Až
dosud se zde prováděly drobnější
opravné práce související zejména
s poškozením tratě povodněmi
v roce 1997. V současné době
se připravuje novostavba trati
Choceň – Ústí nad Orlicí, dnešní
trať zůstane zachovaná zejména
pro regionální a nákladní dopravu.
Vedle rekonstrukce železničního
spodku a svršku bude nutné také
upravit přilehlé skalní svahy.
Oblouky o malém poloměru nedovolí
zvýšit maximální rychlost na více
než 110 km/h. Stávající traťové
zabezpečovací zařízení bude
nahrazeno novým elektronickým

autoblokem. Zabezpečovací zařízení
na přejezdu P4889 se doplní
o závory. Trakční vedení se vymění
prakticky v celém úseku. Zůstane
zde samozřejmě současný napájecí
systém, při přestavbě se však bude
rovnou počítat s budoucí konverzí
na střídavý systém. Součástí stavby
budou i protihluková opatření
u bytové zástavby v okolí tratě,
mělo by se zde postavit přibližně
246 metrů protihlukových stěn.
Ve stanici Brandýs nad Orlicí se
postaví nová technologická budova.
Tato stanice dostane rovněž nové
staniční zabezpečovací zařízení. To
bude ovládané dálkově z Centrálního
dispečerského pracoviště Praha.
Zastávka Bezpráví bude stavbou
zrušena. V blízkosti zastávky
bude nová odbočka, která zvýší

propustnost trati zejména v případě
výluk či mimořádných událostí.
Železniční stanice Brandýs nad
Orlicí projde kompletní přestavbou,
současné čtyři koleje zůstanou
zachovány. Nová nástupiště se
přesunou blíže k ústeckému zhlaví,
jejich délka bude 220 metrů a výška
nad temenem kolejnice 550 mm.
Přístup na obě nástupiště bude
bezbariérový, pod kolejištěm se zřídí
nový podchod. Dojde k vybudování
dvou vnějších jednostranných
nástupišť. V uvedeném úseku se
nachází pět železničních přejezdů,
jeden již rekonstrukcí prošel, tři
zbývající modernizace čeká, jeden
bude nejspíše zrušen. Celkem
14 mostů a čtyři propustky pak čeká
renovace různého charakteru.
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Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení;
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby:
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC
Druh stavby:
rekonstrukce železniční trati
Místo stavby:
úsek Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, Pardubický kraj
Rozsah stavby:
délka železniční trati: 9,75 km
počet revitalizovaných stanic a zastávek: 2
počet nových nástupišť: 4
počet modernizovaných přejezdů: 4
počet rekonstruovaných mostů: 11

Zhotovitel dokumentace:
Společnost „SP+SEU_ÚSBran, BC_DSP“ (SUDOP PRAHA
a.s.)
Zhotovitel stavby:
dosud není vybrán
Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Náklady stavby:
2 996 753 000 Kč bez DPH. Projekt bude financovaný
z úvěru EIB v rámci nástroje CEF Blending do výše 50 %
celkových investičních nákladů.

Stav realizace:
v přípravě

Tento leták byl aktualizován v říjnu 2019.
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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