
Místo datum od datum do
Letohrad - ervená 18.4.2016 26.6.2016
Ústí nad Orlicí - na Old ichovicích 21.4.2016 21.4.2016
Letohrad - Podm stí 24.4.2016 24.4.2016
Letohrad - OV 24.4.2016 24.4.2016
Letohrad - Kun ice 25.4.2016 25.4.2016
Letohrad - Podm stí 7.5.2016 11.5.2016
Lanšperk 13.5.2016 17.5.2016
Letohrad - Podm stí 15.5.2016 15.5.2016
Letohrad - Kun ice 17.5.2016 17.5.2016
Letohrad - OV 18.5.2016 20.5.2016

ernovír 1.6.2016 2.6.2016
Letohrad - OV 2.6.2016 2.6.2016
Letohrad - Podm stí 3.6.2016 3.6.2016
Ústí nad Orlicí - na Old ichovicích 3.6.2016 9.6.2016
Lanšperk 10.6.2016 17.6.2016
Letohrad - Podm stí 12.6.2016 14.6.2016

ernovír 15.6.2016 17.6.2016
Letohrad - OV 18.6.2016 24.6.2016
Lanšperk 29.6.2016 29.6.2016
Pro vozidla nad 3,5tuny je omezení v tší:
www.letohrad.eu
www.ustinadorlici.cz

Uzavírky železni ních p ejezd  p i oprav  trati 
Letohrad - Ústí nad Orlicí



Bez názvu
Tra  024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad

Termín: 8.3.2016  -  26.6.2016
Kraj: Pardubický kraj
Od b ezna 2016 budeme provád t komplexní rekonstrukci železni ní svršku v délce 
12.969 m, áste nou rekonstrukce železni ního spodku a odvodn ní. Nov  postavíme
železni ní stanici v Lanšperku, vybavíme ji novým zabezpe ovacím za ízením,
které bude p ipraveno na spušt ní dálkového ízení provozu. Poslední 
rekonstrukce prob hla v letech 1975 až 1976 … a po t ch 40 letech je t eba
provést zásadní kroky ke zvýšení bezpe nosti, zvýšení rychlosti a komfortu pro 
cestující.

Dojde k rekonstrukci 45 mostních objekt  (n které slouží již od roku 1874) a 12 
železni ních p ejezd . Na 3 p ejezdech bude nové zabezpe ení blika i, dojde k 
oprav  trak ního vedení a k rekonstrukci trak ního vedení v ŽST Lanšperk.

V zastávkách Dolní Dobrou , Hnátnice, v ŽST Lanšperk a zast. Dolní Libchavy 
budou mít nová nástupišt  typu Sudop, vysoká 550 mm nad temenem kolejnice. Budou
opraveny stávající dome ky zastávek v Hnátnici a Dolních Libchavách + postavíme 
nové p íst ešky v Dolní Dobrou i a v Lanšperku.

Na stavbu musíme dovézt (a odvézt) 20.000 ks pražc , 27 km kolejnic, cca 40.000 
t št rku. Do železni ního spodku dáme cca 30.000 tun nového materiálu, do stavby

ijde cca 1.400 m3 betonu a bude tam cca 500 svar  kolejnic. Zajistíme 3 skalní
zá ezy.

Na všechny tyto práce máme pouze 7 dní p ípravných prací v denních výlukách od 
11.4. do 17.4. ( ili za ínáme po Velikonocích) a potom jen 70 dní v nep etržité
výluce … dokon ovací práce prob hnou za provozu.

edesíláme, že kv li rozsáhlosti stavby a uzavíraným p ejezd m bude doprava v 
regionu mnohokrát komplikována objíž kami, na kterých budou asto nasazeny i 
semafory … bude se to ucpávat, bude se ekat … ale vozidla nad 3,5 tuny pošleme 
až p es Vamberk – aby to n jak šlo, alespo  trochu. Zvýšené riziko bude hrozit 
uživatel m cyklostezky, jejíž n které úseky budou do asn  využívány vozidly 
stavby a jako objízdné trasy pro osobní automobily.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V PROVOZU CYKLOSTEZKY NALEZNETE ZDE

Omlováme se za p ípadná omezení a nepohodlí … pracujeme opravdu s vysokým 
nasazením, o víkendech, n kdy i v noci. Na stavb  budou aktivní denn  stovky 
lidí a spousta t žké techniky … prost  budeme rekonstruovat mezinárodní tra  do 
Polska, s napojením na 1. tranzitní koridor v Ústí nad Orlicí v nejkratších 
možných termínech.
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