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Cílem stavby je zásadní rekonstrukce železniční stanice Letohrad, která zajistí
mimo jiné zvýšení rychlosti vlaků i bezpečnosti železničního provozu. Ve stanici
vzniknou dvě nová vnější nástupiště s bezbariérovým přístupem, pod celým
kolejištěm bude vybudován nový podchod. Kolejové úpravy ve stanici umožní
současné vjezdy a odjezdy vlaků ve směru na Lanšperk a Žamberk. V obvodu
železniční stanice se zmodernizují železniční přejezdy a doplní či obnoví jejich
zabezpečení. Součástí stavby je také oprava vybraných mostů. Projekt je
spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava.

01 — Výstavba nového podchodu pod celým kolejištěm
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02 — Nevyhovující současná nástupiště nahradí nová
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POPIS STAVBY
Rekonstrukce železniční stanice
Letohrad zvýší kapacitu dopravní
cesty a sníží hluk od projíždějících
vlaků. Přínosem bude i zkrácení
jízdních dob a úspora provozních
nákladů na infrastruktuře a řízení
provozu. Do poloviny roku 2020
proběhne rekonstrukce stávajícího
kolejiště a trolejového vedení. Postaví
se podchod pro cestující pod celým
nádražím a nové ostrovní nástupiště,
které doplní dvě jednostranná
nástupiště. Ta budou bezbariérová,
přístup pro osoby se sníženou
pohyblivostí či pro cestující s dětskými
kočárky bude zajištěn výtahy. Stanice
získá nový kamerový a informační
systém. Rekonstruovány budou
také železniční přejezdy. Tři budou
doplněny závorami, další dva ve směru
na Žamberk budou zabezpečeny
světelnými výstražníky. V železniční

stanici Letohrad bude vybudováno nové
zabezpečovací zařízení a současně bude
provedeno technologické začlenění
železniční stanice Lanšperk do stanice
Letohrad, což umožní dálkové řízení
provozu z Centrálního dispečerského
pracoviště Praha. Nově bude celá trať
Ústí nad Orlicí – Lichkov řízena dálkově,
což zajistí plynulost dopravy a začlení
oblast do dálkově ovládané trati Česká
Třebová – Kolín. Nové zastřešené
ostrovní nástupiště bude mít délku
200 metrů a výšku hrany nástupiště
nad temenem kolejnice 550 mm. Bude
přístupné schodištěm a výtahem,
napojenými na nový podchod, který
bude vybudován pro zpřístupnění
ostrovního nástupiště a bude spojovat
prostor města, výpravní budovu, 1.
nástupiště, autobusové nádraží a místní
část Kunčice. Před výpravní budovou
se zmodernizuje vnější nástupiště

o délce 96 metrů s výškou 550 mm
nad temenem kolejnice. I to bude
napojeno schodištěm a výtahem na
nový podchod. Další nové nástupiště
se postaví před skladovou budovou
s rampou, bude mít délku 140 metrů.
Všechna nástupiště dostanou nový
mobiliář. Cestujícím bude sloužit
nový orientační a informační systém.
Kolejiště v železniční stanici Letohrad
bude kompletně obnoveno a upraveno.
Hlavní koleje, které povedou okolo
ostrovního nástupiště, jsou navrženy
na průjezdnou rychlost 80 km/h.
Ostatní rekonstruované koleje umožní
rychlost 50 km/h. Dojde k obnově
stávajících propustků a trativodů pro
zajištění odvodnění stanice. Dále dojde
k drobným stavebním úpravám objektů
pro umístění nové technologie, bude
vybudován nový kabelovod a postaví se
tři nové technologické objekty.
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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:
Rekonstrukce žst. Letohrad
Druh stavby:
rekonstrukce železniční stanice
Místo stavby:
železniční stanice Letohrad, Pardubický kraj
Rozsah stavby:
délka železniční trati: 2 km
počet revitalizovaných stanic a zastávek: 1
délka nových kolejí: 4,75 km
počet nových výhybek: 20
počet nových nástupišť: 3
počet modernizovaných přejezdů: 2
Stav realizace:
v realizaci

Zhotovitel dokumentace:
Společnost SP+SEU_Žst. Letohrad_P (správce SUDOP
PRAHA a.s., společník SUDOP EU a.s.)
Zhotovitelé stavby:
Společnost Rekonstrukce žst. Letohrad (Chládek a Tintěra
Pardubice a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.)
Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Náklady stavby:
Projekt Rekonstrukce žst. Letohrad je spolufinancovaný EU
v rámci Operačního programu Doprava. Celkové plánované
náklady projektu činí 1 005 708 244 Kč bez DPH, maximální
výše podpory EU tvoří 83,27 % z celkových uznatelných
nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní
infrastruktury.

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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