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Zlín, Bojkovice, 14. �íjna 2010 

Výpravní budova v Bojkovicích v novém 

Dnes 14. �íjna byla slavnostn� ukon�ena rekonstrukce bojkovické výpravní 

budovy. Tímto dnem za�íná sloužit všem cestujícím. Budova prošla kompletní 

p�estavbou, do které investovaly �eské dráhy tém�� 15 milion� korun. Objekt 

byl zmenšen a zm�n doznal i interiér, v�etn� prostoru pro cestující ve�ejnost.  
 

„Výpravní budova v Bojkovicích byla k dnešním pot�ebám cestování p�edimenzovaná a z toho 

d�vodu jsme p�istoupili k zásadní zm�n�, a to zmenšení budovy. St�echa budovy byla snížena, což 

p�inese i podstatné úspory na provoz, nejvíce vytáp�ní objektu. Zm�n�no je i uspo�ádání interiéru 

budovy. Vznikly nové pokladny, nový vestibul pro cestující. Samoz�ejmostí jsou i nová sociální 

za�ízení. Budova má zcela novou fasádu, vym�n�na byla okna a dve�e,“ uvádí Gabriel Jursa, �editel 

Regionální správy majetku �D v Olomouci. Komplexní rekonstrukce budovy stála necelých 15 milion� korun. 

 

Slavnostního otev�ení rekonstruované budovy se dnes zú�astnili i p�edstavitelé Zlínského kraje a m�sta 

Bojkovic. Nová výpravní budova zásadním zp�sobem zkvalitní cestování v regionu. Vedle rekonstrukce 

výpravní budovy probíhala i výstavba nového objektu Správy železni�ní dopravní cesty, která zajiš�uje 

provoz tratí. 
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Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 163 
milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 
2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 
samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 
získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné 
nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do 
zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 


