
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Ostrava, 19. října 2011 

Nová čekárna ČD Lounge na ostravském 
hlavním nádraží za čne sloužit cestujícím  

Od zítřejšího dne, čtvrtka 20. října, bude cestujícím Českých drah 
na ostravském hlavním nádraží sloužit zcela nová čekárna ČD Lounge, 
najdou ji v prvním podlaží v levé části vestibulu. Nová čekárna 
je prostorn ější a více prosv ětlená, nedílnou sou částí jsou i toalety, které 
jsou vybaveny p řebalovacím pultem a sprchou pro matky s d ětmi. Jako 
první čekárna ČD Lounge bude ostravská vybavena d ětským koutkem. 
Myslí se však i na ostatní cestující, vedle stojan ů na časopisy, monitoru 
s odjezdy vlak ů, jsou zde umíst ěny i pracovní stoly. Čekárna bude 
otev řena denn ě. 
 
„Původní čekárna v dolní části vestibulu vybudovaná p řed šesti lety již nevyhovovala 
sou časným pot řebám. Cestujícím jsme cht ěli zajistit prostorn ější, prosv ětlen ější a větrateln ější 
místo. ČD Lounge je ur čen vedle cestujících 1. t řídou a spoji SC Pendolino také maminkám 
s dětmi. Cht ěli jsme d ětem i rodi čům zpříjemnit dobu čekání. Jako první čekárna máme 
na ostravském hlavním nádraží d ětský koutek se stolkem a dv ěma židlemi, d ětským stanem 
a houpa čkou. Hrací koberec, hra čky, pastelky nebo omalovánky jsou samoz řejmostí,“  uvádí 
Jindřich Gavenda, přednosta ostravského hlavního nádraží. Na maminky s dětmi se myslelo i při 
budování sociálního zázemí, kde vedle toalet naleznou rodiče sprchu a přebalovací pult. Cestující, kteří 
potřebují pracovat, můžou využít dva pracovní stoly. Čekárna je vybavena monitorem s odjezdy vlaků 
a stojanem na časopisy a letáky. V blízké době dovybaví České dráhy čekárnu zásobníkem na pitnou 
vodu. 
 
Čekárny ČD Lounge jsou určeny pro cestující s platnou jízdenkou na vlak SC Pendolino (jízdenka 
1. nebo 2. třídy),  cestující s dětmi do 10 let, cestující těhotné ženy a ostatní cestující s jízdním 
dokladem pro 1. třídu. Vedle ostravského hlavního nádraží jsou ČD Lounge umístěny také v Ostravě-
Svinově a na hlavních nádražích v Praze, Pardubicích, Olomouci a Brně.  
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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 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 
masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 
stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 
dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 
Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 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 SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 
 


