
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Nové Město na Moravě, 19. prosince 2011 

Rekonstrukce nádraží v Novém M ěstě na 
Moravě skon čila, opravené nádraží slouží 
cestujícím  

Dnes 19. prosince slavnostn ě otev řely České dráhy nov ě 
zrekonstruovanou výpravní budovu v Novém M ěstě na Morav ě. Během 
krátké doby  tak České dráhy p ředávají cestujícím další zcela opravené 
nádraží na Vyso čině. Novom ěstská výpravní budova spolu se ž ďárskou 
budou d ůstojnou vstupní branou návšt ěvníkům mistrovství sv ěta 
v biatlonu po čátkem roku 2013. V Novém M ěstě na Morav ě začaly práce 
v květnu letošního roku. Rekonstrukci hradily České dráhy z vlastních 
prost ředků, náklady dosáhly výše necelých 6,3 mil. korun. Ved le 
kompletní rekonstrukce se odbourala i p řístavba bytu, nádraží se tak 
přiblížilo své p ůvodní podob ě z počátku minulého století.  
 
„P řivítali jsme zám ěr zastupitel ů města vybudovat p řed nádražní budovou autobusový terminál 
a zrealizovali jsme v pom ěrně krátké dob ě rekonstrukci naší výpravní budovy. Vedle nutnosti 
opravy nádraží, které neodpovídalo p ředstavám moderního cestování, bylo naší velkou moti vací 
opravit další d ůležité nádraží na Vyso čině, kterým budou proudit tisíce návšt ěvníků mistrovství 
světa v biatlonu v roce 2013,“  uvádí Lubomír Křivánek, ředitel Regionální správy majetku ČD v Brně 
a současně doplňuje: „S ohledem na vybudování přestupního terminálu v blízkosti našeho nádraží jsme 
se s městem dohodli, že samostatný projekt města bude řešit rekonstrukci veřejných toalet, které jsou 
v našem objektu, a které budou složit nově i dalším cestujícím. Realizace terminálu a rekonstrukce 
výpravní budovy jsou bezprostředně navazující akce a jsme rádi, že jsme dokázali v plánovaném 
termínu naši budou opravit.“ 
 
V rámci rekonstrukce se vyměnila všechna okna i dveře. Nová je fasáda s kontaktním zateplovacím 
systémem, kombinací tenkovrstvé omítky a keramického obkladu. Výrazně se změnila pohledová 
stránka budovy, kdy na návrh architekta došlo k ubourání přístavby bytu, tím se hlavní část objektu 
přiblížila původní verzi z počátku minulého století. Sedlové střechy nad objekty skladů, garáží a releové 
místnosti se snížily a zakomponovaly se do linie s rekonstruovaným přístřeškem nad krytým 
nástupištěm. Přístup do budovy i k nástupištím je řešen s ohledem na pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu. Ve vnitřních prostorách se zmodernizovaly povrchy stěn, podlah, zrekonstruovala 
se elektroinstalace a provedly se částečné úpravy topného systému. Cestujícím slouží i nová pokladna. 
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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. 


