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Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13./1.2.00/06.00404 

 

Žadatel o dotaci: Město Turnov 

Poskytovatel dotace: Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

Celkové náklady: 72 mil. Kč (dotace max. 92,5% z uznatelných nákladů, částka bude známa  

                             až v 1. čtvrtletí 2012 po závěrečném vyúčtování) 

Doba realizace: 2004-2010 – přípravná fáze (projektová příprava, archeologický průzkum) 

    2010-2011 – fyzická realizace (Euromont Group, a.s., Strabag, a.s.) 

Slavnostní otevření: 4.11.2011 

Zahájení provozu: 6.11.2011 

 

Slavnostní otevření dlouho očekávaného projektu, který do budoucna změní v pozitivním 

slova smyslu komfort služeb všech cestujících, uživatelů autobusové i vlakové dopravy se 

uskuteční 4.11.2011. 

 

U tak významné akce je na místě zmínit jeho vývoj. Přípravné práce a realizační fázi.           

 

Fakta 

Hlavním účelem projektu bylo přesunout terminál pravidelné autobusové dopravy z dnešní 

vzdálené polohy do těsné blízkosti nádraží ČD, a.s. Dnešní poloha autobusového nádraží              

v lokalitě "mezi mosty", vzdáleného přibližně 1,5km od železničního nádražní, nevyhovuje 

požadavkům na krátké přestupní vzdálenosti na železniční dopravu. 

V rámci projektu byla revitalizována plocha o výměře cca 12 tis. m2, vybudovány veškeré 

inženýrské sítě, nové veřejné osvětlení (včetně osvětlení přechodů pro chodce), 

železobetonová konstrukce haly autobusového nádraží, 3 stání před žel. st., 70 parkovacích 

stání, 3 ks elektronických informačních tabulí, 16 ks označníků zastávky a další mobiliář 

(lavičky, plakátovací válec, odpadkové koše, stojany na kola atd.), a vysazena nová zeleň. 

Dále vzniklo 24 nových tabulí pro prezentaci města a Českého ráje.   

Historie projektu 

S plány vybudovat autobusový terminál a zkrátit tak přestupní vzdálenost mezi vlaky              

a autobusy se uvažovalo již v 90. letech 20. století. Území vedle nádražní budovy bylo 

zaneseno do stávajícího územního plánu schváleného Zastupitelstvem města v roce 1996.    
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Od té doby probíhala jednání o možné podobě autobusového terminálu a možnosti odkoupení 

pozemků od občanů a firem.  

 

Firma Valbek, spol. s r.o. pracovala od roku 2004 na projektové přípravě, a v roce 2005 byla 

hotová dokumentace pro územní řízení. 

 

Vize podle firmy Valbek nebyla naplněna. Bohužel nedošlo k dohodě s původními majiteli 

Uhelných skladů (situovány v Nádražní ulici směrem na Prahu, ve vzdálenosti asi 100m od 

nádražní budovy). 

 

Od původně vypracované koncepce bylo ustoupeno, město Turnov vypsalo nové výběrové 

řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Vítězem se stala firma Atelier, s.r.o.  

Od roku 2006 tedy zajišťovala projektové práce firma Atelier 4, s.r.o. Z důvodů celkové 

finanční náročnosti byl projekt rozdělen do 3 etap: 

1. přenesení autobusového nádraží do prostoru před nádražím ČD, a.s. a úprava tohoto 

prostoru 

2. revitalizaci nádražní budovy ČD, a.s. (vyřeší hlavně sociální zázemí pro cestující         

a zázemí pro autobusové dopravce, které v rámci 1. etapy nemůže být řešeno v 

důsledku nedostatku místa) 

3. vybudování parkovacího domu. 

 

V roce 2007 začaly přípravné projektové práce na 1. etapě projektu, a to s vědomím, že bude 

zažádáno o dotaci z nově vzniklého Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod (dále jen ROP). Zároveň bylo upuštěno od varianty vybudovat parkovací dům. 

Nejen z důvodů finanční náročnosti, ale také situace, kdy evropské fondy dotačně nepodporují 

budování parkovišť. 

Žádost o dotaci na liberecké pracoviště ROPu byla podána v červnu 2008 a již v říjnu 

obdrželo město Turnov Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma Executive Project Group, a. s.                

na administraci výběrového řízení na dodavatele stavby. 

V srpnu 2009 začalo výběrového řízení na dodavatele stavby a v září téhož roku byla 

podepsána Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Turnov a poskytovatelem dotace. 

Rada města vybraného dodavatele stavby – Euromont Group, a.s., Velebudice, v listopadu 

2009. 

 

Problémy s ÚOHS 

Stavba terminálu u turnovského nádraží byla zahájena vloni na jaře a po pár týdnech byla 

přerušena. Důvodem bylo zahájení správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen ÚOHS). Ten v září 2010 nakonec konstatoval pochybení v procesu výběrového 

řízení na firmu pro výstavbu dopravního terminálu. Město Turnov tuto situaci od počátku 

považovalo za velmi diskutabilní, protože postup výběrového řízení byl zajišťován zkušenou 
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odbornou firmou. ÚOHS se navíc vyjádřil až po skončení zákonné lhůty. Proto byl k rukám 

předsedy ÚOHS podán městem rozklad. Ten byl ale také zamítnut. Jedinou možností bylo 

vypsat nové výběrové řízení. Bylo třeba postupovat poměrně rychle, protože do konce roku 

2011 musí být stavba hotová a zároveň podána závěrečná žádost o platbu na ROP. 

 

Blýskání na lepší časy 

Vítězem nového výběrového řízení s cenou jen mírně přesahující 50 mil. Kč se stala firma 

Strabag a.s. V únoru 2011 byla podepsána Smlouva o dílo a zahájeny stavební práce,        

které probíhaly podle předem stanoveného harmonogramu s dokončením do 31.10.2011. 

Nutnost dokončit projekt do konce října 2011 byla dána dotačními podmínkami ROPu. Proto 

došlo i k vynucené reorganizace dopravy a dočasnému zřízení zastávek v dopravně klidných 

ulicích, Alešova a Prouskova. 

O změnách byli cestující informováni na informačních panelech a stávajících zastávkách. 

Provoz na autobusovém terminálu bude zahájen 6.11.2011 a tímto datem dojde ke zrušení 

všech stávajících zastávek v ulicích Alešova, Prouskova a Nádražní v Turnově.  

Od 11.12.2011 začne platit nový jízdní řád. 

O odjezdech, příjezdech nebo zpoždění autobusů a vlaků budou cestující informováni 

prostřednictvím moderního elektronického systému – 2 infotabule na Terminálu, 1 infotabule 

v nádražní budově. 

 

Poděkování 

Město Turnov tímto děkuje všem občanům našeho města, a obzvláště těm, kterých se celá 

výstavba bezprostředně dotýkala za toleranci, pochopení a vstřícnost řešit vznikající problémy 

spojené s výstavbou tohoto Terminálu.  

 

Za podporu zejména při přípravě patří také poděkování Libereckému kraji, ROPu za výběr 

tohoto projektu ke spolufinancování a cenné konzultace, a firmě Strabag, a.s. za kvalitně 

odvedenou práci a včasné dokončení této akce.  

 

Do budoucna nezbývá než popřát Terminálu bezproblémový provoz a spokojené cestující. 
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