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vizualizace | pohled do haly
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bilance ploch | stávající stav a návrh KAM
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SLUŽBY OBCHODY
588 m2

ZÁZEMÍ ÚDRŽBY,
ZÁZEMÍ PROVOZOVEN
293 m2

PĚŠÍ KOMUNIKACE
2 535 m2

SLUŽBY OBCHODY
653 m2

ZÁZEMÍ ÚDRŽBY,
ZÁZEMÍ PROVOZOVEN
219 m2

PĚŠÍ KOMUNIKACE
2 545 m2











půdorys | stávající stav



půdorys | návrh KAM



soutisk |  návrh KAM + přednádražní prostor stav



vizualizace |  návrh KAM soutisk |  návrh KAM + přednádražní prostor RAW



vizualizace |  návrh KAM reference | Zurich Main station  



vizualizace |  návrh KAM reference | návrh podchodu na hlavním nádraží v Praze 



reference světelné stěny | Amsterdam (NL), Kingscross (GB), Tilburg (NL) 



reference interatkivní světelná stěna Dobpler | Berlin, Sandnes (NOR)



hlavní chodba podchodu | srovnání návrhu a stávajícího stavu



portál podchodu | srovnání návrhu a stávajícího stavu



hala | srovnání návrhu a stávajícího stavu



technické řešení

Technické řešení

Závady dle BKOM

- lokální zatékání (rampa k trolejbusům)

- havarijní stav nadzemních konstrukcí            
- (rampa k trolejbusům, stříšky nad schodišti)

- kamenné obklady poškozené graffiti

- kluzký povrch nerezových krytů odvodnění

- nevyhovující pracovní a hygienické zázemí

Požadavky PBŘ

- EPS (elektronická požární signalizace)

- SOZ (samočinné odvětrávací zařízení)     

- celý podchod i s obchody jeden požární úsek   

- omezený sortiment a velikost obchodů

Hygiena

- samostatné sociální zázemí pro prodejce

- vybavení zázemí prodejen dle druhu prodejny   
- (umyvadlo, dřez)

Návrh KAM

- lze realizovat nezávisle na přednádraží

- komerční prostory ve stylu obchodní pasáže 

– obchody s výlohami, nikoli okénka

- rozšíření prodejních prostorů z 1,8 m na 3,0 m

- akustický podhled se zapuštěným osvětlením

- světlá podlaha odrážející světlo do prostoru

- světelná stěna s možností barevných efektů

- světelný panel s odjezdy tramvají a vlaků

- portál k obchodnímu domu Tesco

- přehledný a moderní infosystém

- výtah k nástupištím ČD

Související záměry (nutno zkoordinovat)

- Projekt Benešova a přednádražní prostor

- Dáme na Vás - schválený eskalátor




