
Rozvoj železničních tratí ČR:



Poloha v rámci sítě SŽDC:
Jedná se o tratě 032 Jaroměř-Trutnov, 026 Týniště n. Orl.-Meziměstí 

a jejich spojku 033 Starkoč-Václavice, všechny neelektrifikované 



Poloha měst v ČR…
Hradec Králové – krajské město, cca 94.000 obyvatel, 116 km od Prahy 

•železniční spojení na 

Pardubice (I. TK), 

Týniště nad Orlicí, 

Jaroměř; u nádraží 

také terminál 

autobusové dopravy

•zaměstnanost, školy 

(UHK), obchodní zóny, 

zdravotnictví



…v rámci hradeckého kraje…
Jaroměř – 13.000 obyvatel, 17 km od HK, tratě směr Liberec a Trutnov 

(32.000 obyvatel)



…a v rámci býv. okresu Náchod
Česká Skalice– 5.000 obyvatel, 12 km od Jaroměře; Náchod 22.000 

obyvatel a vzdálen po železnici 27 km od Jaroměře



Současná situace – problém:
Nutnost dvojí  úvratě ve Starkoči a Václavicích. Malá traťová rychlost na 

spojce i na úseku Václavice-Náchod



 Přímá spojka by mohla „ušetřit“ až 5 km 

jízdy vlakem

 Především ale jde o časové úspory – v 

současnosti  cestovní doba z Jaroměře 

do Náchoda činí 35 minut při kombinaci 

vlaků R+Sp a až 49 minut při cestování 

2-3 Os. Přímý vlak, bez přestupování 

jede pouze jeden pár denně.

 Přímá autobusová doprava je rychlejší 

(25-40 min.) i s více zastávkami na 

trase



 → realizace přímého železničního 
spojení by zkvalitnila dopravu mezi 
Náchodem a Jaroměří, a tedy i 
Hradcem Králové

 Náchod by poté sloužil jako „spádové“ 
místo dopravy pro tuto část kraje 
(zájem OREDO)

 Myšlenky na přímé propojení se 
objevují již asi 60 let

 V územním plánu VUC Náchodsko je 
zanesena dřívější varianta propojení, 
nikterak výhodná:





 V roce 2004 zadal Královéhradecký kraj 
vypracování územně-technické studie 
„Modernizace a elektrizace traťového 
úseku Jaroměř - Náchod“, která zároveň 
řeší tento problém; zpracovala ho firma 
Sudop Praha

 ÚTS řeší problém zejména z hlediska 
vyhledání trasy s  ohledem na zkrácení 
jízdní vzdálenosti, a tedy i cestovní doby; 
dopravní technologie a investičních 
nákladů

 Po ní by následovala studie 
proveditelnosti, přípravná dokumentace 
atd.



Navržené řešení:
Kromě nové, přímé spojky se zabývá i úpravami tratě stávající, včetně stanic 

Česká Skalice a Náchod, zastávek Velká Jesenice, Rychnovek a  Náchod zast.



Celková situace Jaroměř-Náchod



Detail oblasti „Vysokovské spojky“



Pohled na řešené území:



Podélné profily variant



Územní problém:

 Dotčené pozemky v KÚ obce Vysokov
se rozvíjí jako průmyslová zóna

 V trase variant 1, 2, 3 i 4 měla v době 
přípravy již zakoupené pozemky firma 
SVC Náchod (v současné době má na 
místě postavenou provozovnu)

 V blízkosti navržených tras má 
provozovnu firma MESA

 Proto byla navržena ještě 
(nejsevernější) varianta č. 5



Stav v roce 2004:



Stav v roce 2009:



Vztah navr. tras k území:



Možnosti realizace?

 Projekt není zapomenut, např. obec 

Vysokov nyní zpracovává svůj nový 

územní plán, ve kterém bude s možností 

spojky počítat

 Nicméně nelze předpokládat, že by 

patřil mezi priority rozvoje kraje, 

obzvláště při dlouhodobém nedostatku 

fin. prostředků na rozvoj dopr. 

infrastruktury


