
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Brno, 7. ledna 2011 

Nová výpravní budova v Moravském Krumlov ě 
slouží cestujícím  

Dnes, 7. ledna, České dráhy slavnostn ě otev řely výpravní budovu 
v Moravském Krumlov ě. Budova prošla kompletní p řestavbou, do které 
dopravce investoval 9,7 milion ů korun. P ři rekonstrukci bylo navázáno 
na původní řešení budovy a úpravami se zvýšila provozní kapacit a vnit řních 
prostor. 
 
Přestavba 140 let staré výpravní budovy za čala koncem roku 2009 a jejím cílem bylo co možná 
nejv ětší zachování p ůvodního rázu. „P řestavba se nejvíce dotkla prostor pro cestující ve řejnost, a to 
vytvo řením nové čekárny, která je nov ě ve st řední rozší řené části objektu. Na čekárnu navazují 
pokladny. P řístup do čekárny je i z prostoru budoucích autobusových zastá vek stejn ě jako 
z nástupišt ě, odkud je bezbariérový,“  uvádí Milan Matzenauer, náměstek generálního ředitele ČD 
pro správu majetku a upřesňuje: „České dráhy investovaly do oprav 9,7 milion ů korun, což vedle 
prostor pro cestující ve řejnost obnáší novou st řechu, zateplení objektu a novou fasádu. Vym ěnili 
jsme okna, dve ře a prom ěnou prošla i sociální za řízení. Částečnou úpravou prošly i bytové jednotky 
v pat ře budovy.“  
 
Cílem rekonstrukce bylo vytvoření kvalitního prostředí pro cestující s účelným a vkusným vybavením 
veřejných prostor. Velký důraz byl kladen na čistotu, vzdušnost a kvalitní osvětlení denním a umělým 
světlem. Do interiéru bylo vybráno zařízení jednoduchého a funkčního designu z přírodního materiálu bez 
povrchové úpravy měnící jejich přirozený vzhled. 
 
V budově jsou i nadále technologické prostory pro dálkové řízení traťového úseku Střelice – Hrušovany nad 
Jevišovkou. 
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Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje přes 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České 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 Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných eTiketů do 

zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 


