Třinec, 1. prosince 2014

Začíná stavba Přestupního terminálu Třinec
České dráhy dnes společně s městem Třinec slavnostně zahájily stavbu
Přestupního terminálu Třinec. Nový terminál bude cestujícím sloužit za rok.
Nádraží nabídne nové odbavení pro cestující, čekárnu, obchodní prostory
a restauraci. Vznikne klidová zóna i nové parkoviště. Nedílnou součástí budou
také autobusová stání. České dráhy vynaloží na rekonstrukci výpravní budovy
cca 40 mil. korun. Významnou podporu ve výši přibližně 16 mil. korun, tedy
40 % nákladů, získá dopravce z ROP Moravskoslezsko. Celkové vysoutěžené
náklady na stavbu přestupního terminálu činí 60 mil. korun.
První jednání o stavbě nového terminálu probíhala od poloviny roku 2011. V lednu následujícího roku již
podepsaly České dráhy s městem Třinec smlouvu o spolupráci. Po vypracování prověřovací studie,
projektové dokumentace, ekonomické analýzy, získání dotace z ROP Moravskoslezsko a dalších
nezbytných kroků vstupuje projekt do finální fáze. V pondělí 1. prosince 2014 přebírá vítězná firma
Zlínstav, a.s., stavbu.
Stavba Přestupního terminálu Třinec je rozvržena do dvou základních etap. V maximální možné míře
se odbourají části nádraží, především vyvýšená bytová část nad vestibulem a obě krajní křídla. V první etapě,
která potrvá přibližně do června příštího roku, proběhnou stavební úpravy v levém (jihovýchodním) křídle
nádraží. Součástí je i demolice bytové části a úprava přednádraží. Ve druhé etapě, do konce roku 2015,
se práce přesunou do zbylých částí nádraží a zahájí se stavba nových autobusových stání.
Nový terminál bude moderní vstupní branou do města. V objektu vznikne nová restaurace, obchodní prostory
i nové odbavení pro cestující a čekárna. U nádraží bude klidová zelená zóna, nová autobusová stání, v části
levého křídla budovy vznikne nové parkoviště. Kompletní přestavbou budovy a přednádraží se zajistí
bezbariérový a bezproblémový přestup mezi jednotlivými druhy dopravy.

Kateřina Šubová
tisková mluvčí ČD
724 240 718
hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz

O společnosti České dráhy, a.s.
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300
vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské
dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících.
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