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Začala oprava železniční trati 
mezi Zastávkou u Brna a Kra-
hulovem za více než miliardu 
korun.  

 Antonín Zvěřina

Revitalizace železniční trati mezi 
Zastávkou u Brna a Krahulovem na 
trase mezi Brnem a Jihlavou začala. 
Cestující se musí připravit na výlu-
ky a náhradní autobusovou dopra-
vu. 

Nyní nejezdí vlaky mezi Zastáv-
kou a Krahulovem, do 8. prosince 
mezi Náměští nad Oslavou a Kra-
hulovem. 

Mezi Náměští a Zastávkou za-
čne výluka 1. března příštího roku 
a potrvá zhruba do poloviny roku. 
Jedním z hlavních důvodů revitali-
zace je navýšení rychlosti vlaků až 
na sto kilometrů za hodinu. 

„Cílem stavebních prací je také zlep-
šení jízdního komfortu a vyšší bez-
pečnost na železničních přejezdech. 
Rekonstrukce se dotkne zastávek 
Třebíč, Třebíč-Borovina, Vladislav a 
Vysoké Popovice,“ uvedl Viktor Vik, 
náměstek ředitele Správy železnič-
ní dopravní cesty.  

Následně se plánuje elektrifi kace 
trati mezi Brnem a Jihlavou. Začít 
by měla v roce 2018 mezi Brnem 
a Zastávkou. „Bohužel nám reali-
zaci brzdí spolek Voda z Tetčic. Jeho 
členové dokonce navrhují trať zru-
šit a místo ní postavit cyklostezku,“ 
postěžoval si Vik.

Doplnil, že bez revitalizace toho-
to úseku není možné s elektrifi kací 
pokračovat až do Jihlavy. Přesto je 

optimista a dokončení trasy před-
pokládá zhruba v roce 2023.

Cesta z Třebíče do Brna se po 
rekonstrukci zkrátí u rychlíků asi o 
jedenáct minut, u osobních vlaků 
o 25 minut. Akce si vyžádá 1,248 
miliardy korun. Zhruba polovinu 
uhradí evropská dotace. 

Celkem se bude upravovat úsek 
v délce asi 45 kilometrů. Rekonstruk-
cí projde 20 přejezdů, dva se zcela 
zruší. Opravovat se bude 21 mostů, 
mostků a propustků. 

Na třebíčské železnici stanici se 
postaví podchod, který umožní 

bezpečné přecházení na zastávku 
rychlíků. „Kvůli tomu se zruší jedna 
kolej,“ popsal projektant Jiří Pelc.

Revitalizaci přivítali třebíčští mís-
tostarostové Vladimír Malý a Pavel 
Pacal. „Jsme rádi, že práce na želez-
niční stanici neskončily vybudováním 
přestupního terminálu,“ shodli se. 

Přivítali urychlení cesty jak na 
Brno, tak postupně na Jihlavu. 

„V současné době z třebíčské sta-
nice za rok odjede či přijede zhruba 
čtyři tisíce cestujících. Do budouc-
na to chceme zdvojnásobit,“ nastínil 
vedoucí odboru dopravy a komu-
nálních služeb Aleš Krtina.

Po rekonstrukci se zvýší rychlost 
vlaků ve směru na Brno

NEJEN rekonstrukce železniční tratě komplikuje dopravu v Třebíči. Obyvatelé 
ulice Fibichova v Borovině se museli smířit s tím, že tam jezdí automobily oběma 
směry a dopravu řídí semafory.  Foto: Antonín Zvěřina

Objekt bývalé zemědělské usedlos-
ti na Cyrilometodějské ulici v Třebí-
či by mohl do budoucna poskytnout 
zázemí pro vystoupení folklórních 
souborů, výuku lidových tanců, jar-
marky tradičních řemesel, ukáz-
ky lidových obyčejů a další zajíma-
vé edukační programy a pořady pro 
veřejnost. 

O záměru zbudovat tady Cent-
rum tradiční lidové kultury uvažuje 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěv-
ková organizace Kraje Vysočina, kte-
rá je od roku 2005 pověřená péčí o 

tradiční lidovou kulturu na Vysoči-
ně.

„Rekonstrukce památkově chráněné-
ho objektu z roku 1824, který je majet-
kem Kraje Vysočina, otevře prostory 
veřejnosti, zároveň umožní rozšířit a 
zkvalitnit muzeem poskytované služby 
a zasadit nové aktivity spjaté s tema-
tikou tradiční lidové kultury do histo-
rického prostředí,“ uvedla radní Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, památ-
kové péče a cestovního ruchu Marie 
Kružíková.

Pokud se záměr podaří zrealizo-
vat, oživí se dlouho nevyužívaný 
areál, který dnes slouží především k 
uložení výstavního mobiliáře, rozšíří 
se stávající výstavní plochy až o deset 
procent a vznikne nové interiérové 
vybavení pro výstavy.

Odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Kraje Vysoči-
na intenzivně hledá možnosti, jak 
získat externí finanční zdroje, kte-
ré by pomohly s realizací záměru s 
předpokládanými náklady ve výši 
14, 5 milionu korun.    -zt-

Vybudují centrum lidové kultury


