
Tisková konference k letní velké výluce v Brn ě 
 
15. května jsem od ředitele redakce VLAKY.NET dostal pozvánku s textem: Dobrý den, 
jménem SŽDC, Českých drah a společnosti KORDIS JMK si Vás dovolujeme pozvat na 
tiskovou konferenci k letním opravám na hlavním nádraží v Brně, která se uskuteční tento 
čtvrtek 18. května od 10 hodin v prostorách ČD Lounge na brněnském hlavním nádraží. 
Vzhledem k tomu, že jsem mohl a chtěl, pozvání jsem přijal. 
  
Na cestu do Brna jsem si musel trochu přivstat a v 6:47 rychlíkem č. 844 jsem se vydal do 
Brna. V pohodě klidu a bez zpoždění jsem dorazil do jihomoravské metropole. Měl jsem ještě 
necelou hodinku čas, tak jsem si zdokumentoval hlavně místa, kde za pár dnů jíž začnou 
rekonstrukce. Pak jsem se odebral do čekárny první třídy, kterou České dráhy nazývají ČD 
Lounge.  
 
Zde probíhala tisková konference k omezení provozu na hlavním nádraží v Brně. Tradičně 
tiskovku zahájila Bc. Kateřina Šubová, tisková mluvčí SŽDC (dříve ČD) a postupně 
předávala slovo čtyřem řečníkům. První se ujal slova ředitel oblastního ředitelství SŽDC Brno 
Ing.Miroslav Konečný. Seznámil nás s dobou výluky, která začne 3.6.2017 a skončí 
10.9.2017, a celkovou částkou, kterou si opravy vyžádají.  
 
Ta se má vyšplhat něco málo přes 170 milionů korun. Dále hovořil o chystaných 
rekonstrukcích v budoucích letech 2018 a 2019. Postup prací si vyžádá různé změny 
v dopravě. Takže kdo bez informací přijde na hlavní nádraží 15 minut před odjezdem vlaku, 
tak má asi smůlu. Třeba se informovat vždy dopředu nebo použít aplikace v chytrém mobilu. 
Nemalý problém bude i cestování pro invalidní osoby a vozíčkáře. Více najdete v tiskové 
zprávě SŽDC. 
 
Za České dráhy hovořil obchodní ředitel Regionálního obchodního centra ČD Brno Bc. Jiří 
Sysel. Podotkl, že většina vlaků bude zastavovat v Brně-Židenicích a na improvizované 
stanici Brno dolní nádraží. Zde budou provizorní nástupiště, pokladny, WC atd. Cestující 
s platnou jízdenkou budou mít i možnost použít pro cestu mezi stanicemi zdarma MHD určité 
linky a v určitém směru. Jak který vlak kam bude zajíždět či kde zastavovat, najdete v tiskové 
zprávě Českých drah. 
 
V čekárnách ale i u pokladen a na informacích jsou již letáčky s plánkem letních výluk a 
nejnutnějšími informacemi o dotčené dálkové i regionální dopravě s názvem Vlakové výluky 
na Jižní Moravě. Sto dní v Brně nebude nic příjemného pro žádné cestující. Určitě se pojedu 
na tu přestavbu podívat a vyzkoušet, jak to vše při tak náročném provozu bude fungovat. 
 
Před polednem tiskovka skončila já si pořídil ještě pár fotografii a filmových záběrů a odebral 
jsem se poledním rychlíkem č. 831 domů do Ostravy. 
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