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Památky u nás nelákají jen 
návštěvníky z tuzemska, 
ale i ze zahraničí. Jak říká Jaro-
míra Hanáčková, ředitelka 
Městského kulturního středis-
ka, Třebíč  objevili i  Američa-
né. 

 Antonín Zvěřina

Můžete říct, jak loni dopadla 
návštěvnost Třebíče?

Myslím si, že dopadla výborně. 
Zvedla se nám meziročně o 6,5 pro-
cent. Loni jsme přivítali zhruba 116 
tisíc návštěvníků, letos více než 125 
tisíc návštěvníků. To nás těší, minulý 
meziroční nárůst se pohyboval přib-
ližně mezi dvěma až třemi procenty. 

Z čeho máte největší radost?
Že nárůst návštěvníků zaznamenal 

všechna tři turistická střediska. Jak 
Národní dům, tak Zadní synagoga i 
informační centrum u baziliky. 

Přece jen se ještě o nějakou 
radost podělte.

Těší mě expozice Cesty časem 
v zámeckém předzámčí. Když jsme ji 
v roce 2012 v listopadu otevírali, do 
konce roku přilákala zhruba tři tisíce 
návštěvníků. Následný celý rok jen 
kolem čtyř tisíc lidí. 

Tak jsem řekla svým kolegyním, 
určitě zvládnete nárůst na deset tisíc 
návštěvníků. Musím přiznat, že to 
byl můj sen, stálá expozice má svo-
je limity. A tak se tam začalo pořádat 
spousta akcí, které si daly za cíl přilá-
kat tam více lidí.

Třebíčská veřejnost, a věřím, že 
nejen třebíčská, je bere za své. Ano, 
tato výstava má za cíl přilákat nej-
mladší generaci, ale určitě se na ní, 
když se tam něco děje, podívají rádi 
i rodiče, babičky, dědečkové. A díky 
akcím, které kolegyně vymyslely, 
dosáhly toho, že návštěvnost přesáh-
la těch mých očekávaných deset tisíc 
návštěvníků. Prokázaly, že jejich prá-
ce má smyl, což je velice důležité. 

Třeba máte na jazyku další zají-
mavost. 

Zahraniční návštěvnost. U bazili-
ky sv. Prokopa, v Informačním cen-
tru, vedou Rakušané a Němci, čili 
německy mluvící národnosti. Ame-
ričané se dostali na osmé místo, co 
se týče baziliky. Ale pozor, v návštěv-
nosti Zadní synagogy a Informač-
ního centra v Národním domě ze 
zahraničí vedou právě Američané. 
Máme radost, že Američané objevili 
Třebíč. 

Co to pro vás znamená?
Neustále pracovat na propaga-

ci. Někteří lidé se obávají jízd do 
některých míst v zahraničí, takže 
budou hledat příležitost, jak využít 
jinou nabídku. A Třebíč jim kom-
plexní služby nabídnou může. Což 
je pobídkou i pro ty, kteří turistům 
zázemí poskytují. 

Třebíčský místostarosta Pavel 
Pacal navštívil Čínu. Má to nějaký 
smysl vzhledem k návštěvnosti 
turistů z této země?

Neočekávám, že jich sem bude 
přijíždět tolik, aby nám pomohli 

Třebíč přilákala opět více turistů
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s rozpočtem. Na druhou stranu Čí-
na je obrovská destinace, tedy země 
s možností nalákat je i do Třebíče. 
Pro ty musíme připravit služby, kte-
ré požadují v jiných částech světa. 
Ale věnovat i pozornost propagaci. 
Věřím, že je to v naších silách, že to 
všichni v tomto městě dokážeme. 

Třebíč se může pochlubit roz-
hlednou na Pekelňáku, byť na tom 
mají zásluhu i okolní obce, a také 
Galerií Mistra Franty, třebíčského 
rodáka? A také zázemím pro turisty 
v Národním domě?

Nejvíce kvituji otevření rozhledny na 
Pekelňáku. Dnes lidi tato místa lákají. 
Máme z toho radost, nestačíme tam 
uklízet odpadky, ale lidé si toto místo 
oblíbili. 

Návštěvnost Galerie Franta není špat-
ná, ale uvědomili jsme si, že jen samot-
ná stálá galerie nestačí. Tak je jako už 
ve zmiňované expozici Cesty časem. 
Nechceme, aby to byl místo, kde se nic 
neděje. Naopak máme za cíl tam při-
pravovat doprovodné programy, které 
tam lidi přilákají. Samozřejmě největší 
ohlasy ohledně vlastní galerie máme 
od výtvarníků, kteří náš krok oceňují. 

Takže to turistické zázemí?
Mám pocit, že turisté o tom mnoho 

neví, a nemají představu, co jim všech-
no může nabídnout. Na druhou stranu 
je to místo, kde se mohou vysprchovat, 
nechat v zabezpečené stránce batoh 
třeba i s osobními doklady. 

Zázemí chceme doplnit o větší skříň-
ky, které poskytnou služby i turistům 
s objemnějšímu zavazadly. Musíme 
doplnit propagaci, pak tam určitě bude 
směřovat víc turistů, kteří zamíří do 
Třebíče. 

Městské kulturní středisko nabízí 
spoustu kulturního vyžití, co říká-
te na otevření Ekocentra Alternátor 
v Borovině, což je soukromá inicia-
tiva?

Všechny aktivity, které rozšiřu-
jí nabídku možnosti jakéhokoli vyži-
tí v Třebíči, jedině vítám. Alternátor 
nabídku rozšířil, několikrát jsem ho 
navštívila, a ten může turistům nazna-
čit, že toho tady máme tolik, že stojí za 
to v Třebíči pobýt i přes noc, několik 
dní. 

Co si třeba myslíte, že je nejlepší 
propagací?

Nedá se vyloučit nic, ale nejdůležitěj-
ší je ústní podání. Když spokojený 
turista přijede do svého domova, a tam 
řekne, tam jsem viděl tohle a tohle, a 
opravdu se mi tam líbilo, to je nejlepší 
propagace. 

Některé památky, baziliku sv. Pro-
kopa, ale i kostel sv. Martina vlastní 
církev. Přitom věž u tohoto kostela 
je městská? Jak hodnotíte spoluprá-
ci?

Oba pánové faráři jsou velice vstřícní 
lidé a vzájemná komunikace je na dob-
ré úrovni. 

Máte v plánu letos lidem připravit 
něco odlišného než v předchozím 
roce?

Domluvili jsme se se Svazkem Vodo-
vody a kanalizace, že budeme provo-
zovat vodojem na Kostelíčku. Počítá-
me s tím, že ve stejném režimu, jako 
městskou věž. Za začátku, v dubnu a 
květnu provoz víkendový, od června 
celodenní. 

Takže lidé si prohlédnou Třebíč 
z vodojemu a pak půjdou na Pekel-
ňák?

Proč ne. Vodojem je dalším obohace-
ním turistického ruchu. 

Už je toho v Třebíči opravdu dost. 
Nebude v pozadí památka UNES-
CO Židovské města?

Tak tomu nevěřím. Každá atrakce má 
svoji klientelu. Zahraniční návštěvníci 
s židovským kořeny vyhledávají takové 
památky, jakými se  můžeme pochlu-
bit v Třebíči. Židovské město, židovský 
hřbitov.    

Tady je také několik stopersteinů, 
cihliček s jmény Židů, kteří zahynu-
li v koncentračních táborech. Plá-
nujete něco takového?

Tam je trošku jiná fi lozofi e. Ty by do 
dlažby měli dávat především pozůsta-
lí. Není to levná záležitost. Nás se na 
jeden z nich skládalo osm. Nemyslím 
si, že by takové záležitosti mělo inici-
ovat nebo platit město. Ztratilo by to 
smysl. 

Připravuje se revitalizace Karlo-

va náměstí. Bude to určitě i kultur-
ní centrum Třebíče, vyjadřujete se 
k tomu?

Můžu se jednání zúčastnit a svo-
je názory říkat. Stejné je to s úpravou 
zámeckého parku. To souvisí s Podzá-
meckou nivou, kde pořádáme spous-
tu akcí a chceme je pořádat dál. To 
samé je prostor Karlova náměstí, kde 
musíme mít podmínky, abychom tady 
mohli kulturní akce pořádat. Samozřej-
mě si uvědomuji, že svoje slovo budou 
mít i jiní, třeba památkáři. 

Revitalizaci podzámecké nivy 
navrhli studenti Střední stavební 
průmyslovky. Jak se vám líbily?

Něco navrhnout je jedna věc a rea-
lizace druhá věc. Za nejdůležitější 
považuji v místě zřídit veřejné WC 
s napojením na kanalizaci.

Zazněly názory, že v létě jsou dvě 
akce v Židovském městě až příliš 
v krátké době po sobě. 

Také jsem zaslechla názory, že 
by se Oživené židovské město a 
Šamajim, představení židovské kul-
tury, měly spojit. To si nemyslím. 
Obě akce mají za cíl nalákat jinou 
klientelu. Oživené židovské město 
je pro širokou veřejnost, Šamajim 
se zaměřením na židovskou otázku. 
Což neznamená, že obě nemohou 
navštívit stejní lidé. 

Provoz kina, jaká je spokoje-
nost?

Kino je slušným zdrojem příjmů. 
Nám se kino vyplácí, rozhodně 
nemíníme něco měnit. Záleží samo-
zřejmě na fi lmech, ale dne mají lidé 
spoustu možností, jak se k informa-
cím o jednotlivých snímcích dostat. 

Bavili jsme se o tom, že město 
chce, aby tady turisté zůstávali dé-
le. Je tady dostatečná ubytovací 
kapacita?

Lůžek je dostatek, trochu by se 
měla zlepšit kvalita těchto služeb. 

Hodně se mluví o větrném mlý-
ně, co s tím?

Určitě je to místo, kde by se měl 
zachovat ráz.  

EXPOZICE Cesty časem v třebíčském předzámčí si získává na popularitě, na 
fotu jedna z mnoha akcí, která láká návštěvníky.  Foto: Antonín Zvěřina


