
Cílem stavby je rekonstrukce 
nástupišť ve stanici Lovosice na 
výšku 550 mm nad temenem kolejnice 
a zajištění bezbariérového přístupu 
na ně. Současná nástupiště budou 
zvýšena a bude na ně doplněn 
bezbariérový přístup pomocí výtahů. 
Současně bude prodloužen stávající 
podchod do Máchovy ulice. Projekt 
bude spolufinancovaný EU v rámci 
Operačního programu Doprava.

Rekonstrukce nástupišť 
a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice
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POPIS STAVBY

Stanice Lovosice leží na hlavní železniční trati Praha – Ústí 
nad Labem. Součástí stavby bude rekonstrukce stávajících 
ostrovních nástupišť č. 2 a 3 na délku 220 metrů a nástupiště 
č. 4 na délku 170 metrů a jejich uvedení do normového 
stavu. Vnější nástupiště ležící u výpravní budovy bude 
rekonstruováno na délku 170 metrů. Příchod na něj bude přímo 
z výpravní budovy, pro přístup z podchodu bude sloužit nový 
výtah. Podchod bude zrekonstruován a prodloužen pod celým 
nádražím do Máchovy ulice. Tam bude výstup z podchodu 
řešen nástupištěm a zalomeným schodištěm. Pro zajištění 
bezbariérového přístupu na 2. a 3. nástupiště budou postaveny 
výtahy, dnešní oboustranná schodiště zůstanou zachována. Na 

4. nástupišti bude pouze jedno nástupiště, doplněné výtahem. 
Stavba se nedotkne současné konfigurace kolejiště, pouze se 
koleje 1, 2, 3, 4 a 6 upraví směrově a výškově tak, aby u nich 
bylo možné zřídit nové nástupištní hrany. Současně s touto 
úpravou proběhne i rekonstrukce jejich zastřešení. To zůstane 
částečně původní, částečně se vymění, ocelové prvky projdou 
protikorozní ochranou. U kolejí 7 a 9, které vedou kolem 
4. nástupiště, bude nutné částečně obnovit železniční svršek. 
Ve výpravní budově se opraví posuvné dveře mezi halou 
a 1. nástupištěm. Součástí stavby je také úprava rozhlasového 
zařízení, informačního a kamerového systému. Bude 
vybudováno nové osvětlení nástupišť i podchodu.
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Stav přípravy / realizace: EIA ZP UR SP VZ ZS UP
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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

Název stavby:
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů 
v žst. Lovosice

Druh stavby:
rekonstrukce nástupišť železniční stanice

Místo stavby:
Lovosice, Ústecký kraj

Rozsah stavby:
počet rekonstruovaných nástupišť: 4
délka rekonstruovaných nástupišť:  2x 220 m, 2x 170 m
počet nových výtahů: 4

Stav realizace:
v přípravě

Zhotovitel dokumentace:
SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel stavby:
dosud nebyl vybrán

Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Náklady stavby:
Projekt Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosic bude spolufinancovaný EU v rámci 
Operačního programu Doprava. Celkové plánované náklady 
projektu činí 180 216 000 Kč bez DPH. Národní financování 
zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

ÚDAJE O STAVBĚ

 www.szdc.cz

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


