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LITOMĚŘICE - MODERNIZACE A DOSTAVBA  AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Litoměřice jsou pro svou historii, množství památek a tradici
každoročních výstav Zahrada Čech turisticky oblíbeným a hojně
navštěvovaným místem. Pro návštěvníky přijíždějící do města
autobusem, ale i vlakem, se stává pomyslnou vstupní bránou do
města prostor autobusového nádraží (zahrnující přednádražní prostor
železniční stanice). Autobusové nádraží je ohraničeno ze severu ulicí
M. Pomocné, z jihu železnicí Českých drah. Západní stranou plocha
nádraží přiléhá k parkovišti Penny Marketu a z východu navazuje
frekventovaná ulice Mezibraní. Autobusové nádraží se v této části
města nachází od 50. let minulého století, kdy sem bylo přesunuto z
historického náměstí. Původní uspořádání i podobu si nádraží
dochovalo až do roku 2015, kdy prošlo zásadní rekonstrukcí. Díky
dotaci z ROP Severozápad se Městu Litoměřice podařilo z
nefunkčního, esteticky a co do rozsahu a kvality poskytovaných
služeb nevyhovujícího prostoru, vybudovat moderní nádraží s vyšším
komfortem pro cestující dálkovou i městskou dopravou.

Nádraží je řešeno ve tvaru oválu, s vnějším obvodem tvořeným
průjezdní komunikací s jednosměrným provozem a vnitřním
zastřešeným nástupištěm pro devět odjezdových stání, dvě
průjezdná nástupiště a jedno výstupní stání. Vznikla zde odstavná
plocha pro tři autobusy, záchytné parkoviště pro 80 osobních aut a
podélný parkovací pás na ul. M. Pomocné pro 17 vozidel, přičemž
prvních 9 stání je vyhrazeno pro vozidla taxislužby, zbylých 8 pro
veřejnost (určeno pro rychlý nástup/výstup). Vybudovány byly
nové toalety (původně na nádraží zcela chyběly, cestující museli
využívat zázemí v budově ČD), instalován byl moderní informační
systém a orientační systém pro osoby ZTP. Součástí stavby bylo
také nové osvětlení celého prostoru, přeložky inženýrských sítí,
nové přípojky kanalizace, vody pro veřejné WC, výsadba zeleně a
osazení mobiliářem. Realizaci stavby, probíhající v období únor
2015 - září 2015, zajistila firma Chládek a Tintěra. Informační
systém dodala firma ELTODO.

fotodokumentace stavu před rekonstrukcí

schema nádraží před rekonstrukcí

ŘEZ

POHLED

nové řešení zastřešení

název stavby:
Modernizace a dostavba

autobusového nádraží - I.etapa
místo realizace:
Litoměřice

autor projektu:
URBAN – projektová kancelář,

Ing. Jiří Koudelka
investor:

Město Litoměřice
hlavní dodavatel stavby:

Chládek & Tintěra, a.s.
ELTODO, a.s.
MMCITÉ+ a.s.

LEGENDA


	1.1.1

