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Tisková zpráva

Projekt revitalizace výpravní budovy hlavního vlakového nádraží v Brně
vstupuje do další etapy, otevírá se tu 8 obchodů
• 30. listopadu 2021 společnost Brno new station development a.s. (BNSD a.s.) v rámci projektu
revitalizace uvedla do provozu levé křídlo výpravní budovy
• Cestujícím nabídne novou čekárnu na odjezd vlaků a také nové maloobchodní jednotky:
supermarket Billa, trafiku Relay, občerstvení Hello, Bistro, Pizza, MashBro a Minit či květinářství
Fiori

30. listopadu 2021 uvedla společnost Brno new station development a.s. (BNSD) do provozu levé
křídlo výpravní budovy hlavního vlakového nádraží v Brně. Revitalizace těchto prostor trvala více než
rok a navazuje na dřívější etapy projektu, zejména rekonstrukci odjezdové haly výpravní budovy
včetně zázemí pokladen či revitalizaci fasády směrem ke kolejišti.
Dosavadní celkové výdaje na projekt podle předsedy správní rady BNSD a.s., Ing. Ivo Vrzala činí
přibližně 200 miliónů korun. Vzhledem k pokračování prací na pravém křídle výpravní budovy
v příštím roce zatím nejde o finální částku.
„Revitalizace výpravní budovy je pouze jeden z cílů, který jsme si předsevzali naplnit, a tímto
dokazujeme, že jsme připraveni dostát i těm zbývajícím pro celkovou revitalizaci území od ulice
Křídlovická až k ulici Benešova,“ řekl ve svém úvodním projevu Ivo Vrzal, předseda představenstva
BNSD a.s.
V rámci zprovoznění levého křídla výpravní budovy otevře 1. prosince 2021nové obchodní jednotky:
trafika Relay, prodejny s občerstvením společnosti Lagardére (Hello Bistro a Pizza), dále MashBro, JP
servis s jednotkou Minit a květinářství Fiori. Návštěvníci budovy ocení také moderní supermarket
Billa.
„BILLA pokračuje ve své strategii přiblížit se zákazníkům ještě více než doposud. Je nám proto velkým
potěšením, že otevíráme prodejnu právě ve zrekonstruované budově hlavního nádraží v Brně a
nabídneme naše produkty i cestujícím, kteří přes tento důležitý železniční uzel projíždějí,“ uvedl
Dariusz Tomasz Bator, generální ředitel BILLA ČR.
Projekt revitalizace brněnského hlavního vlakového nádraží bude přínosem nejen pro cestující, ale i
pro všechny obyvatele a návštěvníky statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Kateřina Jukl
Head of Marketing, Asset Services
Cushman & Wakefield a.s.
Mobil: +420 702 167 310
E-mail: katerina.jukl@cushwake.com

