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Behind the railway station (Zanádraží)
the space behind the Ústí nad labem railway 
station had been neglected for a long time. that 
is why the municipality decided to restore it thor-
oughly and create a place for active resting. the 
existing buildings were removed, and a support-
ing stilt wall was built. terraces with a car park 

underneath were built along with a building with 
small shops and services.
nowadays, the Zanádraží area can be called, beyond 
all doubt, a small promenade which connects the 
town centre with the elbe embankment and district 
of Střekov. the terraces offer a unique view of the 

elbe, Větruše chateau and other interesting places 
of the town. Visitors find a variety of goods and 
services in the small shops. cyclists will be delighted 
by the Ústí nad labem cycling centre, separated 
from the elbe cycling path only by a bridge across 
the river.

prostor za nádražím v Ústí nad labem byl dlouhou 
dobu zanedbávaný a nevyužitý. Město se proto 
rozhodlo přistoupit k celkové revitalizaci a vytvořit 
místo vhodné k aktivnímu odpočinku pro obyvatele 
i návštěvníky Ústí nad labem.
Obnova prostoru Zanádraží byla odstartována 
v rámci projektu revitalizace městského centra 
ii. etapa, 2. stavba. V první etapě byly demolovány 

stávající budovy a postavena opěrná pilotová stěna, 
která zajišťuje statiku kolejiště i objektu. Kromě 
budovy určené pro drobné obchody a provozovny 
služeb zde vznikly terasy, pod nimiž je vybudováno 
parkoviště. Celý objekt byl vytopen při povodních 
v roce 2013, ale povedlo se jej zrekonstruovat. později 
se díky dodatečným stavebním úpravám podařilo 
nabídnout prostory k pronájmu.

Dnes se dá Zanádraží bez ostychu nazvat malou 
promenádou, která spojuje centrum města s nábře-
žím labe a dále s městskou částí Střekov. Z teras se 
nabízí unikátní výhled na labe, zámeček Větruše 
a další zajímavá místa. V malých obchůdcích najdou 
návštěvníci nejrůznější zboží i služby. Cyklisty potěší 
Cyklocentrum města Ústí nad labem, které od 
labské stezky dělí jen most Dr. edvarda Beneše 
přes řeku labe.
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