
k Brnu. Díky přímým vlakům
Správa železnic plá-
nuje v kraji prostavět
miliardy. Zajistí na-
příklad přimé vlaky z
Brna do Hustopečí.
Nyní tam musi cestu-
jící přesedat. Začátek
prací mají železničáři
v plánu v roce 2019.

MICHAL RAPCO

Hustopeče, Brno - Termin
se přiblížil. v roce 2019 po-
čítaií železničáři se stařtem
prací na propoiení Šakvic a
Hustopečí. sakvice leží na
hlavnim koridoru z Brna do
Břeclavi a do pňbližně šes-
titisícov,ých Hustopečí od-
sud jezdí zatím pouze mo-
toráky. 

"Trat elektrif ikujeme
a komPletně obnovíme.
zVýší se také rychlost na

Hustopeče se více přiblíži

devadesát kilometrů za ho-
dinu. Opravy umožní přímé
spojeni s_Brnem bez pŤe-
stupu. V sakvicích předpo-
kládáme úpravy stanice,
Vybudováni nového nástu-
piště a přestavbu kolejí,"
přidal podŤobnosti mluvčí
správy železniční dopravní
cesty Marek llliaš.

To je dobrá zpráva přede-
vším pro obyvatele Husto-
peči, kteří doposud museli
při cestě do Brna přesedat.
,,cesta z Hustopeči vlakem
mi zabere necelou hodinu
času. Někdy i vic. Nejvice
minut mi ukroji přestup na
vlakové zestáv.e v sákvi-
cích, odkud pokračuji rych-
líkem nebo osobnim vla-
kem," řekla před nedávnem
například Lucie zimolková.

Přímé železniční spojení s
Brnem bylo dlouholetým
přáním Hustopečských.

"Mysleli 
jsme si, že už se na

proiekt prostě zapomnělo a

k realizaci nedojde," reago-
vala před časem hustopeč-
ská stalostka Hana Potmě-
šilová.

Ke komfortu cestujicích
mají přispět i plánovaná
odstavná Parkoviště v Hus-
topečích. vzniknou pIáVě V
blizkosti vlakového nádraží.

Do krajského centŤa ne-
vede z Hustopečí nyní ani
jeden přímý autobusoyý či
železniční spoi. cestuiící
musl přestupovat bud v
Hrušovanech u Břna nebo v
Šakvicích.

Trat z HustoDečí do
Šakvic však n"i,rí |"dirrá, n"
které plánují v klaji želez-
ničáři pracovat. Už delší čas
plánují obnovit za sedm set
sedmdesát milionů korun
vlakovou trat do Židlocho-
vic, kam dříve jezdily vlaky
ze sousedních Hrušovan u
Brna. ,,Železnici i stanici
obnovíme a trat elektrifi
kuieme," osvětlil plán
mluvčí llliaš. stavět chtěji
železničáři, podobně iako v
případě Hustopečí, v roce
2019.

NoVý kilometr tratě a
zklácení ce§ty z necelé ho-
diny na sedmačtyřicet mi-
nut čeká v budoucnu pasa-
žéry jedouci z Bma do Bos-
kovic. stavbu takzvané bos-
kovické spojky ted posoudí
úředníci, kteří mají ziistit
jeií vliv na životní plostředí.
Výstavba má začít za dva
roky a bude stát přes mili
ardu korun_


