
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 20. dubna 2011 

Skončila oprava nádražní budovy v Hostivici 

 

České dráhy ukon čily opravu výpravní budovy v železni ční stanici Hostivice 

u Prahy. Kompletní rekonstrukce trvala bezmála rok a stála 15 milion ů korun. 

Nádraží dostalo novou st řešní krytinu, okna a vn ější dve ře. Nový je 

i přístřešek na prvním nástupišti v četně osvětlení.  

 

V rámci stavebních prací byly odstran ěny venkovní toalety, d ělníci opravili zd ěné oplocení a kv ůli 

úspo ře energie byl celý objekt zateplen.   

 

Buštěhradská dráha otevřela podle archivních záznamů výpravní budovu v Hostivici 15. června 1875 a od té 

doby slouží objekt bez větších dispozičních změn až do dnešní doby. V sou časnosti tu využívá služeb 

osobní dopravy cca 10 tisíc nastupujících a vystupu jících cestujících m ěsíčně. O letních víkendech 

pak Hostivicí projíždí oblíbené cyklovlaky do Slané ho, které b ěhem lo ňské sezony využilo téměř 5000 

cestujících.  

 
 
Mgr. Radek Joklík  

vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

M: 724 845 091, T: 972 232 532 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 

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. 


