
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, 31. ledna 2012 

Nové ČD centrum na olomouckém hlavním 
nádraží již slouží cestujícím  

Dnes, v úterý 31. ledna, České dráhy slavnostn ě otev řely novou čekárnu 
ČD Lounge na olomouckém hlavním nádraží. Završila se  tak komplexní 
rekonstrukce ČD centra. Nová čekárna v t ěsné blízkosti pokladen nabízí 
příjemné a klidné prost ředí, její sou částí je nov ě vybudované sociální 
zázemí, včetně přebalovacího pultu pro miminka. Nové prostory ocení 
i maminky s d ětmi, pro které byl vytvo řen malý d ětský koutek. Čekárna je 
vybavena monitorem s odjezdy vlak ů, nápojovým automatem a stojanem 
na tiskoviny. Od prosince lo ňského roku slouží cestujícím také nové 
pokladny. 
 

„Nové odbavení na olomouckém nádraží bylo novinkou nejen pro naše cestující, ale i pro naše 

zaměstnance. Dvoum ěsíční období do dokon čení rekonstrukce celého ČD centra pro nás bylo 

zkušebním obdobím, kdy jsme cht ěli doladit p řípadné nedostatky a zjiš ťovali jsme podn ěty 

cestujících i zam ěstnanc ů. Odezvy jsou pozitivní a cestující si pomalu zvyka jí na nový zp ůsob 

odbavení,“  uvádí Hana Motyková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy ČD v Olomouci. 

 

Olomoucké hlavní nádraží prochází rekonstrukcí post upn ě od roku 2007. V rámci 

předcházejících etap investovaly České dráhy do oprav krajského nádraží 48 milion ů korun.  

Během prací vznikla nová restaurace, přebudovalo se sociální zařízení. Částečnou modernizací prošlo 

i 1. patro výpravní budovy. Rekonstruoval se interiér vestibulu, kde se položila nová dlažba i obklady, 

hala se současně vymalovala. Úplně se opravily oba vstupy a samozřejmostí se stal  bezbariérový 

přístup pro handicapované spoluobčany, včetně vodících pásů v hale. Využitím tzv. luxferů se docílilo 

maximálního prosvětlení obou vstupů. Před slavnostním otevřením přednádražního prostoru 

se dokončilo kompletní čištění fasády budovy. Poslední etapa bude České dráhy stát p řibližn ě 

16 milion ů korun. Celkové náklady tak dosáhnou výše 64 milion ů. Samotná rekonstrukce 

ČD centra stála p řibližn ě 6,4 milionu korun. 
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