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Cílem stavby je rekonstrukce železniční stanice Pardubice
hlavní nádraží, která zlepší technický stav a parametry celého
pardubického železničního uzlu. Díky investici se sníží negativní
vlivy železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva,
zvýší bezpečnost železničního provozu i cestujících a zlepší
dopravní dostupnost jednotlivých částí krajské metropole.
Současná čtyři pardubická nástupiště se o jedno rozšíří a prodlouží
se k němu oba stávající podchody. Propojení železnicí oddělených
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částí města zajistí nová lávka.
Projekt čerpá příspěvek CEF na dokumentaci pro územní řízení
a stavební povolení. Realizace stavby bude také spolufinancovaná
Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

02

POPIS STAVBY

Železniční stanice Pardubice hlavní
nádraží leží na hlavní železniční
trati Česká Třebová – Praha.
Současnou podobu získala po
druhé světové válce, během které
byla silně poškozena spojeneckým
bombardováním. V roce 1958 byla
otevřena nová výpravní budova se
souvisejícími podchody (odjezdovým
a příjezdovým) a s tunely (poštovním
a zavazadlovým). Spolu s výpravní
budovou bylo postupně dáno do
provozu i nově uspořádané kolejiště.
Vlastní stanice se dělí na osobní
nádraží včetně koleje pro tranzitní
nákladní vlaky, seřazovací nádraží
se svážnými pahrbky, nákladové
nádraží, odstavné nádraží pro
osobní soupravy a depo. Do stanice
je zapojeno několik vlečkových
areálů.
Stavba zahrnuje železniční stanici
Pardubice hlavní nádraží s přilehlými
úseky a vytvoří předpoklady
pro výhledové zřízení zastávky
Pardubice centrum. Maximální
traťová rychlost je momentálně
v hlavních průjezdných staničních
kolejích 100 km/h z důvodu
křižovatkových výhybek vložených
do hlavních kolejí, ale též kvůli
technickému stavu ostatních
výhybek, rychlost v přilehlých
traťových úsecích je 160 km/h.

Směrem do železniční stanice
Pardubice-Rosice nad Labem
je traťová rychlost omezena na
40 km/h kvůli poloměrům oblouků,
rychlost v navazujícím úseku je
80 km/h.
Kolejiště v železniční stanici
Pardubice hlavní nádraží bude
rekonstruováno a modernizováno
na rychlost 160 km/h v hlavních
kolejích (odstraní se křižovatkové
výhybky), 60-80 km/h v předjízdných
kolejích (zkrátí se příjezdové
mezidobí s pozitivním vlivem na
kapacitu tratě) a 50-60 km/h
v ostatních kolejích. Zlepší se
podmínky pro dopravu nákladních
vlaků dlouhých 740 m, a to jak
tranzitních, tak zde končících
(výchozích). Stávající kolejnice
a pražce budou odstraněny, kolejové
lože bude odtěženo. Nahradí je nové
kolejové lože, pražce i kolejnice.
Kolejové rozvětvení ve směru na
Rosice nad Labem bude upraveno
na rychlost 60 km/h i na zaústění
železniční tratě od Hradce Králové,
na které je souběžně projektováno
úplné zdvoukolejnění.

Na hlavním nádraží se zruší
spádoviště jedna a upraví spádoviště
dvě. Budou upravena napojení
celkem pěti vleček, jedna se zcela
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01 — Hala pardubického nádraží se opraví v rámci
navazujícího projektu
02 — Zmodernizují se všechna nástupiště
03 — Podchody se prodlouží k novému nástupišti
04 — Kolejiště umožní vyšší rychlost vlaků
05 — Modernizací projde i zabezpečovací zařízení
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zruší. V rámci daných prostorových
a jiných možností se zachovají
podmínky pro ostatní činnosti
uzlu, jako je provoz spádoviště,
jízdy vozidel na obě vlečky ČD,
obsluha ostatních vleček či napojení
účelových kolejišť udržovacích
jednotek. Úpravy kolejiště přinesou
časové úspory.
Všechna nástupiště budou mít nově
výšku nástupních hran 550 mm
nad temenem kolejnice, na všechna
také bude bezbariérový přístup.
Kromě toho budou zastřešena,
osvětlena, vybavena informačním
a orientačním systémem,
rozhlasem, zvukovými majáčky pro
nevidomé. Současný počet nástupišť
se rozšíří o jedno nové ostrovní
s délkami nástupních hran 250 m.

Nové Jesenčany

Na nástupiště budou prodloužené
oba podchody, tedy jak odjezdový,
tak příjezdový. Bezbariérový přístup
do odjezdového podchodu z výpravní
budovy bude přes nástupiště č.
1, stejně jako na nástupiště č. 1a.
Stávající bezbariérový přístup
poštovním podchodem bude zrušen.
Čtyři současná nástupiště projdou
rekonstrukcí, jejich délka bude od
110 do 400 metrů.
Součástí stavby je i lávka pro
pěší, kterou připravovalo město
Pardubice. S platným územním
rozhodnutím byla dokumentace
předána Správě železnic a začleněna
do stavby. Lávka by měla spojit
výhledový terminál městské
hromadné a linkové autobusové
dopravy před výpravní budovou
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stanice Pardubice hlavní nádraží
a plánovaný terminál městské
hromadné dopravy Jih v ulici
K Vápence. Z lávky jsou plánované
přístupy na nástupiště č. 1,2,3 a 4,
a to eskalátory a výtahy.
Na řešeném úseku je celkem 7
železničních mostů – jeden na trati
Pardubice – Hradec Králové a tři na
trati Chrudim – Pardubice-Rosice
n/L. Rekonstruovány budou také tři
podchody – zavazadlový, příjezdový
a odjezdový. Mosty a propustky
budou upraveny podle nového
kolejového řešení. Z podchodu ve
Sladkovského ulici se zřídí výstup
na budoucí železniční zastávku
Pardubice centrum. Stávající výstup
na zastávku MHD bude odstraněn
a vybudován v nové poloze.
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POPIS STAVBY

Železniční most přes ulici Jana
Palacha projde rekonstrukcí.
Vznikne jednokolejný most pro novou
kolej, kterou bude možné využít
pro budoucí zastávku Pardubice
centrum. Železniční mosty přes
ulici U Trojice budou přestavěny na
novou konfiguraci kolejiště.

Pro umístění nových technologií se
postaví nový objekt na kolejovém
rozvětvení ve směru na Českou
Třebovou. Ve směru na Prahu se pak
postaví budova, do které bude mimo
jiné umístěno regionální dispečerské
pracoviště. V minimálním rozsahu
proběhnou i úpravy památkově

chráněné výpravní budovy, týkat se
budou zejména místnosti výpravčích
a místnosti se sdělovací technikou.
Stávající zastřešení na nástupištích
č. 1, 2, 3 a 4 se upraví na novou
konfiguraci kolejiště a na nové prvky
na nástupištích.
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06 — Kolejiště železniční stanice Pardubice hlavní
nádraží se zrekonstruuje
07 — Vizualizace železničního uzlu Pardubice
08 — Současná čtyři nástupiště doplní nové, páté
09 — Vizualizace nových nástupišť

Podle výsledků hlukové studie jsou
navrženy protihlukové stěny o délce
zhruba 1400 metrů. Stanice dostane
nový kompletní orientační systém
pro cestující – tabule s názvem
stanice, orientační tabule se směry
jízdy vlaků a čísly nástupiště,
označení východu a bezbariérového

přístupu, dále budou osazeny
tabulky se zákazem vstupu na
koncích nástupišť a hlasové majáčky.
Na nástupiště budou osazeny prvky
drobné architektury – lavičky,
odpadkové koše a nádoby na
posypový materiál.
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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:
Modernizace železničního uzlu Pardubice

Zhotovitel dokumentace:
SUDOP PRAHA a.s.

Druh stavby:
rekonstrukce železniční stanice

Zhotovitel stavby:
Společnost Pardubice
(EUROVIA CS, a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.,
Elektrizace železnic Praha a.s., GJW Praha spol.s.r.o.)

Místo stavby:
železniční stanice Pardubice hl. n., Pardubický kraj
Rozsah stavby:
počet revitalizovaných stanic a zastávek: 1
délka nových kolejí: 24 km
počet nových výhybek: 101
počet nových nástupišť: 1
počet zrekonstruovaných železničních mostů: 7
počet zrušených železničních přechodů: 2
počet zrekonstruovaných podchodů: 3
Stav realizace:
v realizaci

Objednavatel stavby:
Správa železnic, státní organizace
Náklady stavby:
Projekt Modernizace železničního uzlu Pardubice bude
spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie
pro propojení Evropy (CEF). Celkové plánované investiční
náklady stavby jsou ve výši 6 365 944 040 Kč bez DPH.
Schválené způsobilé náklady činí 148 153 290 EUR (cca
3 902 061 352 Kč), maximální příspěvek EU představuje
85 % ze schválených způsobilých výdajů,
tj. 125 930 297 EUR (cca 3 316 752 162 Kč).
Z nástroje CEF byla také spolufinancována příprava stavby
(dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení).
Způsobilé náklady byly schváleny ve výši 4 295 384 EUR
(cca 113 131 824 Kč), maximální příspěvek EU činil taktéž
85 % ze schválených způsobilých nákladů. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Tento leták byl aktualizován v květnu 2021.
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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