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Foto: internet Dopravní terminál Uherský Brod, Foto: Slovácký deník 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj997qnzLLgAhXPYVAKHYZ_D2sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/autobusove-nadrazi-pardubice-klimpl-hejtman-strnad-prodej-pozemky.A171213_370378_pardubice-zpravy_skn&psig=AOvVaw2LX_lyTZydeXMslwJCLQ7d&ust=1549936734188488


 Integrace veřejné dopravy v celém kraji (vlaky+příměstské autobusy+MHD): 

◦ prostorová (přestupní místa, optimálně hrana – hrana), 

◦ časová (návaznosti jízdních řádů), 

◦ tarifní (společné jízdenky), 

◦ informační (společná infocentra, propagace,...). 

 

 Zkušenosti s přípravou a realizací dopravních terminálů ve spolupráci s 
městy a dráhou: 

◦ Česká Lípa, Frýdlant, Harrachov, Chrastava, Jablonec n. N., Raspenava, 
Smržovka, Tanvald, Železný Brod, 

◦ zájem měst podmínkou. 
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 Zhodnocení stávajících nemovitostí 
(výpravních budov SŽDC, podchodů, 

                                                           apod.) 
Foto: www.seznam.cz 

Foto: internet 



 Prvořadé je postihnout denní dojížďku do zaměstnání a do škol 

 Průměrný pendler z regionu dojíždí do Liberce autem (IAD) cca 30 minut, 
autobusem déle 

 Problémem IAD je parkování v centrech (zároveň nástroj regulace) 

 Veřejnou dopravu znevýhodňují přístupové doby (docházka) k zastávkám 

     a omezená četnost spojů 

 Cestující jedou nejčastěji do centra => proto dnes autobusy nejprve projíždí 
přes centrum  (hlavním cílem není autobusové nádraží (AN)) 

 Pokud centrum vynecháme a ukončíme PAD na AN, stanou se autobusy vůči 
autům nekonkurenceschopné (přičte se docházková doba AN – centrum) 
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 Po té, co autobusy z regionu projedou centrem Liberce, dojíždí se zlomkem 
cestujících na AN u nádraží z těchto důvodů: 

 

1. možnost přestupu na návazné vlaky či jiné spoje 
2. cestující má svůj cíl v okolní čtvrti Liberce 

3. technologie provozu – odstavení vozidel a zázemí pro pauzy řidičů mimo 
centrum 

 

 krátké přestupní vazby vlak - autobus 
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Dopravní terminál Uherský Brod, Foto: Slovácký deník 



 Cesty mimo region s využitím autobusu či vlaku, mohou být vícedenní 

 Občané Liberce i jeho okolí mají potřebu kdykoli přijet na nádraží 

    a tam zaparkovat / odstavit své vozidlo (v centru problematické) 

 Např. řešení dopravního přetížení Bedřichova, okolí ZOO,... : 

    kde mají návštěvníci jednotné místo k parkování s návazností veřejné dopravy? 

 

 u nádraží musí být 

     kapacitní parkoviště 
     vhodným místem je 

     např. okolí autobusového nádraží 
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 Odbavovací halu s dostatečnou kapacitou a funkčními službami 

 Podchody propojující vlakovou (ostrovní) a uliční část nádraží (5x) 

 Rozsáhlé pozemky pro dopravu se slabým využitím 
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 Krátké přestupní návaznosti 

     VLAK – BUS – MHD – IAD 

 Snadná orientace 

 Důstojný a zklidněný přednádražní prostor 

 Kapacitní parkování v lokalitě 

 Odstavná stání pro autobusy v blízkosti 

 Zázemí pro dopravní zaměstnance (zejména pauzy řidičů) 

 Městotvorné prvky (dostavba bloků, veřejných prostranství, zeleně) 

 Kapacitní objízdná trasa silničního průtahu pro případ havárií 

 Celkový urbanistický koncept dotčené městské čtvrti jako celku 
................................................................................................. 

=> Stávající plocha AN umožňuje dočasné či trvalé řešení 

                                                             některých chybějících funkcí. 
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Foto: internet 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj72YKilbLgAhUKalAKHamzCP0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.denik.cz/galerie/foto.html?mm%3D3158121-liberec-nadrazi-hala-rekonstrukce-ceske-drahy%26s%3D25%26back%3D775499156-8109-1%26photo%3D1&psig=AOvVaw3OwF-Ulel58zcK4uqRGGfB&ust=1549922432829233


Alternativně se zvažuje 
nová odbavovací hala na 
autobusovém nádraží 

 

 Návštěvnost? 
 

 Kvalitní nájemci 

     a jejich udržení 

 Prodej jízdenek 

 Informace 

 Toalety 

 Energie 

 Ostraha 

 Úklid 

 ... 
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Odjezdová hala 

Příjezdová hala 

Ostrov - hala 

Ostrov – sál I 

Ostrov – sál II 

... tolik se zaplatí na provozních nákladech. 

Foto: Petr Stolín Architekt 
Foto: internet 
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Stávající výpravní budovy SŽDC 

Stávající AN-dočasné či trvalé možnosti: 

- odstavy bus, parkoviště, zázemí řidičů 

- alt. později uvolnění části plochy 

   pro výstavbu nebo zeleň 

WWW.DOMYJINAK.CZ 
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Pěší / zklidněná zóna 

Autobusové zastávky 
oboustranně k VB 

Objezd přednádraží 
kolejištěm bezkolizně 
(stáv. podchody) 

Objezd přednádraží 
přes stáv. AN 

WWW.DOMYJINAK.CZ 
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WWW.DOMYJINAK.CZ 
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SŽDC 

ČD 

Zachovat 
přístup k 

soukromému 
pozemku 

(Radek Kaňka) 

SML 

Česká Pošta 

Česká Pošta 
(k demolici?) 

SŽDC 

ČD 

 Pozemky pro 
terminál jsou ve 
veřejném 
vlastnictví 

     (SML, SŽDC, ČD) 

 

 Příležitost ke 
zhodnocení 
stávajícího, slabě 
využívaného 
majetku a 
infrastruktury 
(výpravní budovy, 
plochy dopravy, 
podchody)             
apod.) 

ČÚZK 



Liberec ŽST 

VB "Ostrov" 

VB "Ostrov" 

VB "Ostrov" 

VB "Ostrov" 

VB Liberec 
VB Liberec 

VB Liberec 

VB Liberec 

Hasiči SŽDC - dvůr 

Hasiči 

Hlavní kolej pro 
průjezd 

nákladních 
vlaků 

Hlavní kolej pro 
průjezd 

nákladních 
vlaků 

Slabě využívané kolejiště, 
převážně pro dlouhodobé 

odstavy vozů 

Slabě využívané kolejiště, 
převážně pro dlouhodobé 

odstavy vozů 

Slabě využívané kolejiště 

Hasiči 

Hasiči 

"Skloexport" 

Foto: R. Šarapatka 



Liberec ŽST 

Celní sklad 

VB Liberec 
Hasiči SŽDC - dvůr 

Hasiči VB Liberec 

VB Liberec 

Kolejová váha 

Celní sklad 

Foto: R. Šarapatka 
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 Červenými čísly 
jsou označeny 
koleje, pro které 
byla žádána 
postradatelnost 



Nákladní rampa u 

hokejové arény 

(cca 1500 m) 

Přesun VNVK 

Liberec ŽST 

LIBEREC 

Nová vojenská rampa 

v Chrastavě (cca 10 km) 

Aréna 

"N
o

vá
 r

am
p

a"
 

ŽST Chrastava 



Nová čelní vojenská 

rampa v Chrastavě (2011) 

včetně seřazovacích 

ploch pro techniku AČR 

Čelní rampa 

Čelní rampa 

Seřazovací plocha 

Seřazovací plocha 

Seřazovací plocha 

Foto: R. Šarapatka 



"Nová rampa" 

u hokejové arény 

 - stávající 

-aktuálně bez využití 

hokejová 
aréna 

Foto: R. Šarapatka 



Společným zájmem Libereckého kraje a Statutárního města Liberec je zlepšit přestupy 
mezi vlaky, autobusy a MHD v Liberci. Návrh předpokládá přesunutí nástupišť 
autobusové dopravy přímo k odbavovacím halám na vlakovém nádraží v Liberci. 
Výhodou je vysoký komfort a snadná orientace cestujících vyplývající z maximálního 
zkrácení vzdáleností mezi nástupišti. Projekt počítá s výhodným využitím stávajících 
staveb (nádražních budov přímo propojených podchody) a dobře fungujícího zázemí pro 
cestující. Potřebná je spolupráce a podpora ze strany SŽDC i ČD. 

Město by projektem získalo možnost zmenšení dalších dopravních ploch v centru města 
a tyto cenné pozemky by případně mohlo v budoucnu uvolnit pro městotvorné funkce, 
které v této lokalitě chybí (např. náměstí, park, obchody, parkovací dům a jiné). 

Převedením průjezdné dopravy do prostoru kolejiště za nádražní budovu by došlo k 
významnému zklidnění křižovatky před libereckým nádražím. Cestující by vycházeli z 
nádraží nikoli do rušné ulice, ale na pěší zónu vedoucí do centra. 
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Témata k jednání ze Správou železnic: 

 SŽDC a ČD - vrcholové jednání Kraje a Města o zájmu spolupráce na záměru 

 SŽDC a ČD - forma rychlé dostupnosti drážních pozemků potřebných pro 
silniční část terminálu (smlouva o smlouvě budoucí / dlouhodobý pronájem 
/prodej), harmonogram 

 SŽDC – dojednání výhledového rozsahu správy a využití majetku 

 SŽDC - postradatelnost vybraných kolejí, případné přemístění kolejové váhy a 
nakládky (např. na tzv. Novou rampu u hokejové arény) 

 SŽDC - rozvojové plány Hasičů SŽDC – prostorová koordinace záměrů 

 Armáda ČR – využívání nového nákladiště v Chrastavě 

 Zpřesnění zadání a zahájení projekčních prací 
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Foto: České dráhy - Železničář 

mailto:pavel.blazek@korid.cz
mailto:pavel.blazek@korid.cz

