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Cestujícím v Pod ěbradech bude sloužit opravená 
výpravní budova  

České dráhy dokon čily opravu unikátní historické výpravní budovy ve s tylu 
prvorepublikového funkcionalismu v láze ňském m ěstě Poděbrady. Náro čnost 
rekonstrukce byla podtržena památkovou ochranou obj ektu i skute čností, že se 
provád ěla za plného provozu.  

„S pé čí řádného hospodá ře postupn ě zvelebujeme železni ční budovy v našem majetku. Bohužel 
sou časná situace ve financování jejich provozu, kdy je mohou nap říklad využívat i cestující soukromých 
dopravc ů, aniž ti by se podíleli na úhrad ě náklad ů, není optimální. P řesto se snažíme s omezenými 
finan čními možnostmi zajistit kvalitní a plnohodnotnou úd ržbu našeho majetku. Mezi takové projekty 
patří i rekonstrukce výpravní budovy v nejvýznamn ějších st ředočeských lázních Pod ěbradech, která 
byla jednou z našich priorit. Její rekonstrukce vša k byla pom ěrně náro čná, protože se jedná 
o památkov ě chrán ěný objekt. Museli jsme tak p řipravit projekt, který zachová památkovou hodnotu 
budovy a zárove ň splní náro čné podmínky na sou časnou užitnou hodnotu objektu. Celkové náklady 
na opravu byly 12 milion ů Kč,“  uvádí František Bureš, člen představenstva Českých drah odpovědný 
za techniku, servis a majetek.  

František Bureš vyjmenovává i konkrétní opravné práce, které se uskutečnily: „B ěhem rekonstrukce výpravní 
budovy jsme dokon čili povlakové krytiny st řechy a umíst ění klempí řských prvk ů, opravili jsme fasádu 
a budovu zateplili. Provedli jsme také revizi, opra vu a nové povrchové úpravy otvorových výplní jako 
jsou okna a dve ře, rekonstruovali jsme sv ětlíky, obnovili p ůvodní vstup na zahrádku restaurace v četně 
nového zadlážd ění. Poškozené vstupní dve ře jsme nahradili jejich replikou. Úprava se uskute čnila 
u vstup ů, květníků, přístřešků pro cestující a ostatních konstrukcí vn ějšího obvodového plášt ě 
a realizovali jsme nové zpevn ěné plochy. Samoz řejmostí bylo i zkulturn ění vnit řních prostor 
pro cestující a dopln ění mobiliá ře. Celkovou rekonstrukcí prošla pro zrak cestujícíc h skrytá kotelna 
výpravní budovy.“   

Rekonstrukci výpravní budovy uskute čnila spole čnost Chládek a Tint ěra Pardubice, a.s., a byla 
uskute čněna v t ěsné sou činnosti s Národním památkovým ústavem, což si vyžád alo nemalé 
vícenáklady p ři obnov ě a zachování historických prvk ů.  

Od září do prosince letošního roku proběhla i oprava bytového domu sousedícího s výpravní budovou. Rozsah 
této obnovy byl podobný jako u samotné výpravní budovy a týkal se opravy fasády, výměny otvorových výplní, 
které představují repliky původních oken a dveří, rekonstrukci balkónů, úpravy vstupů, květníků a ostatních 
konstrukcí vnějšího obvodového pláště. Celkové náklady stavby byly ve výši 2,4 mil. Kč. 

Letošní konečné fázi rekonstrukce předcházely od roku 2010 ještě dvě samostatné etapy oprav nádražní 
restaurace a části střechy, které zahrnovaly například opravu části střešní krytiny, vzduchotechniky sálu 
restaurace, rekonstrukci topení v restauraci a úpravu vstupu do restaurace. Celkov ě tak bylo od roku 2010 
do konce letošního roku investováno do komplexní re konstrukce celé výpravní budovy a souvisejících 
objekt ů v Pod ěbradech p řibližn ě 33,2 milion ů Kč.  



 

Železniční stanice v Poděbradech je významným přepravním bodem a branou do lázeňského města. Denně 
tam zastavuje okolo 120 vlaků, z toho polovina dálkových, a odbaví v průměru kolem 2 500 cestujících. Místní 
výpravní budova byla postavena ve funkcionalistickém slohu podle projektu architekta Vojtěcha Krcha. Jedná se 
o první skutečně funkcionalistickou stavbu na českých železnicích, která byla dlouho považována za nejhezčí 
nádražní budovu v Československu. Provoz nádražní budovy byl slavnostně zahájen 29. července 1931. 
Budova se nachází v centru města při severním okraji lázeňského parku a její tvar je inspirován tvarem parní 
lokomotivy. Konstrukci budovy tvoří cihly a železobeton. Hlavní vchod i východ kryje železobetonový přístřešek. 
Hlavní hala má rozměry 28 × 10 m a výšku 13 m. Dolní části stěn jsou obloženy modrými obkladačkami. 
Z hlavního prostoru vede spojovací chodba do nádražní restaurace. Východní křídlo budovy obsahuje služební 
byty. První nástupiště kryje ocelová konstrukce s dřevěným stropem. Střechy jsou ploché. Okna v hlavní hale 
zdobí sklomalby od R. Gajdoše z roku 1960.  

Ve Středočeském kraji byly v uplynulých letech rekonstruované i další výpravní budovy. Mezi největší z oprav 
patřila například rekonstrukce výpravní budovy v Českém Brodě. Z dalších letošních oprav lze zmínit například 
rekonstrukci budovy v Úvalech, při které byly opraveny výplně otvorů – dveře a okna, fasáda a střešní plášť 
v hodnotě 1,9 milionu Kč nebo rekonstrukce stanice Týnec nad Sázavou. V letech 2014 a 2015 byly i zde 
vyměněny výplně otvorů, tedy dveře a okna, opravena fasáda a střecha v objemu 1,35 milionů Kč. Další 
opravné práce se uskutečnily na stanicích na území Prahy.    
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O spole čnosti České drahy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 
dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 
koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku.  


