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V pátek 27. ãervence 2018 bylo symbolick˘m pfiestfiiÏením pásky slavnostnû otevfieno nové, moderní autobusové nádraÏí
v Blansku. Tomuto aktu byl osobnû pfiítomen majitel âAD Blansko a.s. Lubomír Stoklásek, Ing. Jifií ·ebela, fieditel âAD
Blansko a.s., zástupci mûsta Blansko v ãele se starostou Mgr. Ivo Polákem, zástupci JmK, dodavatelé, architekt a dal‰í,
ktefií se na tomto díle podíleli. 

PÛvodní autobusové nádraÏí
v Blansku vzniklo v 50. letech minu-
lého století a bylo postaveno v budo-
vatelské akci „Z” jako vût‰ina vût‰ích
staveb v té dobû. Jak ‰el ãas, autobu-
sové nádraÏí stárlo a v dne‰ní dobû uÏ
ani nevyhovovalo poÏadavkÛm mo-
derního cestování. Proto se uÏ pfied
deseti lety zaãalo hovofiit o tom, Ïe by
bylo potfieba vybudovat nové, moder-
ní autobusové nádraÏí, které by bylo
dÛstojn˘m vstupem do mûsta smûrem
od Brna. V roce 2010 bylo vydáno 
územní rozhodnutí a vûci se pomalu
zaãaly h˘bat... Koneãnû v roce 2016
byl pfiiznán dotaãní titul a 25. fiíjna
2017 bylo pfiedáno staveni‰tû. 

Nové autobusové nádraÏí
v Blansku stálo celkem 53,5 mil. Kã,
z toho 42,5 mil. je financováno z do-
tace Ministerstva pro místní rozvoj.
Zb˘vajících 11 mil. Kã uhradí âAD
Blansko a.s. z vlastních zdrojÛ.

Autobusové nádraÏí má nyní 16 sta-
novi‰È, z toho 4 jsou urãené pro
MHD. NádraÏí disponuje 20stojany

na kola, a k tomu je 12 zamykatel-
n˘ch boxÛ, takÏe cyklisté se mohou
podívat i pû‰ky po mûstû. 

âAD Blansko a.s. patfií v na‰em
regionu k v˘znamn˘m zamûstnava-
telÛm. Celkem má 270 pracovníkÛ,
100 autobusÛ, 160 fiidiãÛ. Firma za-
ji‰Èuje 10% dopravní obsluÏnost
v JMK. Mimo to provozuje kamio-
novou dopravu se 70kamiony. V no-
vé budovû mají fiidiãi místnost se 
zázemím, kde se mohou pfiipravit na
dal‰í jízdu, odpoãinout si, ohfiát si
jídlo. Pro cestující je zde pfiipravena
komfortní ãekárna, v˘dej jízdenek,
automat na zakoupení nápojÛ i nûãe-
ho na zub, a to jak sladkého, tak tfie-
ba i bagety. Celá provozní budova je
ladûna do syté Ïluté barvy.

V pracovní dny dennû vyjede na
své linky 270 autobusÛ, o víkendech
je to 100 spojÛ dennû. Autobusy pfie-
praví na 3 800 cestujících za jedin˘
den, tj. pfies milion pfiepraven˘ch pa-
saÏérÛ za rok.
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