
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 19. listopadu 2010 

�eské dráhy opravily nádraží v �eském Brod� 

�eské dráhy dokon�ily celkovou rekonstrukci výpravní budovy v �eském 
Brod�. Investice do obnovy fasády, oken, dve�í i renovace WC dosáhla 
tém�� 20 milion� korun. Opravy se do�kala také st�echa.   
 
V rámci rekonstrukce doznaly zm�nu i interiéry nádražní budovy. Nové jsou toalety pro 
ve�ejnost, které mohou bez potíží využívat také ob�ané se sníženou pohyblivostí. Na st�eše jsou 
nové klempí�ské prvky, komínové lávky a svody napojené do m�stské kanalizace. Nová je 
i vodovodní p�ípojka. 
 
„Soub�žn� s opravou naší výpravní budovy nechala Správa železni�ní dopravní cesty nat�ít 
zábradlí v podchodu a sloupy zast�ešení na druhém a t�etím nástupišti. U�itelé a žáci 2. základní 
školy v �eském Brodu pak vymalovali st�ny podchodu. Místo nevzhledných �máranic vandal� 
jsou tu t�eba obrázky �eskobrodských památek,“ �íká �editel Regionální správy majetku Praha Jan 
Skalický. 
 
Sou�asná výpravní budova v �eském Brodu byla postavena v letech 1928 až 29 podle plán� architekta 
Františka Kouly ve slohu geometrické moderny s ohlasy kubismu. Pro objekt jsou charakteristické 
výrazné plastické omítkové pásy na pr��elí a dvoupatrový st�ední trakt se t�emi tympanony, z nichž 
nejv�tší spo�ívá na �ty�ech pilastrech. Teprve po dokon�ení nové budovy, byl snesen p�vodní objekt 
z roku 1845, který už nevyhovoval tehdejším požadavk�m. Ke stavebnímu rozší�ení objektu do dnešní 
podoby pak došlo v padesátých letech v souvislosti s elektrizací trati �eská T�ebová – Praha, kdy byla 
zbourána bývalá výtopna, provedeny úpravy kolejišt� a vybudována nástupišt� s podchodem. 
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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. Podle knižního jízdního �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. 


