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Tak trochu krokem do neznáma bylo zřízení 
turistického vláčku v Třebíči. Nikdo nevěděl, jaká 
bude jeho vytíženost a jaké budou reakce cestují-
cích.

„Jenže jediná možnost, jak toto zjistit, je, že turistický 
vláček v Třebíči vyzkoušíme,“ řekl 26. června třebíč-
ský starosta Pavel Pacal při zahájení provozu vláčku.

Nyní, po měsíci testovacího provozu, lze konsta-
tovat, že zkouška dopadla na výbornou. Třebíčský 
expres, jak zněl název vláčku, nezájmem cestujících 
rozhodně netrpěl, občas se dokonce i stávalo, že se 
do něj všichni zájemci o svezení nevešli. 

Jízdenka byla celodenní
„S provozem jsme opravdu velmi spokojeni. Navíc 

se velice osvědčil koncept hop on – hop off, který jsme 
pro Třebíčský expres zvolili,“ dodává Richard Horký, 
předseda představenstva Okresní hospodářské ko-
mory Třebíč (OHK), která se celého projektu ujala 
a která vláček do Třebíče objednala proto, aby po-
sílila zdejší turistický ruch poznamenaný útlumem 
způsobeným koronavirovou pandemií.

Systém hop on – hop off využívají velká města 
k tomu, aby návštěvníkům nabídla co nejefektivněj-
ší možnost návštěvy památek a různých zajímavostí. 
Cestující si koupil jízdenku na celý den, přičemž si 
sám mohl zvolit, zda bude vláček využívat jen coby 
vyhlídkový, nebo zda mu Třebíčský expres poslou-
ží coby dopravní prostředek mezi jednotlivými za-
stávkami. Na kterékoli bylo totiž možné z  vláčku 
vystoupit, prohlédnout si památku, zajít na oběd či 
se třeba projít po městě a na téže či kterékoli jiné 
zastávce opět nastoupit na další „spoj“.

„Provoz Třebíčského expresu navázal na billboardo-
vou kampaň, která probíhala v červnu po celé Praze. 
Město Třebíč tam nechalo nainstalovat obří billboardy, 
tzv. bigboardy, které lákaly na návštěvu Třebíče,“ vy-
světluje Richard Horký. „Pro tuto akci se nám podaři-
lo nasmlouvat výborné podmínky. Zatímco běžná cena 
takové kampaně přesahuje milion korun, my ji dokáza-
li pro město Třebíč získat za 300 tisíc korun, přičemž 
200 tisíc zaplatilo město a sto tisíc OHK Třebíč. V ná-
vaznosti na to jsem přišel s nápadem nabídnout turis-

tům v Třebíči něco navíc, a proto jsme na měsíc zkušeb-
ního provozu pronajali turistický vláček, jímž bychom 
podpořili zdejší cestovní ruch.“

Pro tento nápad jednomyslně zvedlo ruku celé 
představenstvo OHK Třebíč. Právě OHK Třebíč 
byla provozovatelem Třebíčského expresu, jehož 
pronájem stojí 300 tisíc korun měsíčně. Dalšími 
položkami v rozpočtu byly platy řidičů, které vyšly 
na 60 tisíc korun, brigádnice coby průvodčí zajiš-
těné Ekotechnickým centrem Alternátor za 65 tisíc 
korun a samozřejmě také náklady na palivo. Firma 
Yashica na vláček navíc v rámci svého partnerství 
dodala polepy za 20  tisíc korun. Měsíční provoz 
Třebíčského expresu tak vyšel na zhruba půl mili-
onu korun.

Sama OHK Třebíč na vláček přispěla 50 tisíci ko-
runami, stejnou částku věnovalo město a také firma 
�S. Firma ICOM Transport do projektu vložila 

20 tisíc korun a 10 tisíc korun Hotel Atom. Zbytek 
nákladů by se měl uhradit z jízdného.

„Vymysleli jsme celkem šest různých tras, po nichž by 
vláček mohl v Třebíči jezdit, ale protože se často jed-
nalo o místa s omezeným provozem dopravy, jako jsou 
třebíčské parky či historická část města, bylo potřeba, 
aby se k tomu vyjádřila řada odpovědných orgánů. To 
by však znamenalo delší časový proces,“ objasňuje Ri-
chard Horký. „Dopravní inspektorát nakonec schválil 
stávající trasu, jsem ale přesvědčen, že bude-li vláček 
jezdit v Třebíči i v následujících letech, pak se jej dočká-
me třeba i v židovské čtvrti, která je cestujícími velmi 
poptávána, či v Libušině nebo v Týnském údolí.“

Trasa vedla od Ekotechnického centra Alterná-
tor k bazilice sv. Prokopa, poté na Karlovo náměstí, 
k aquaparku Laguna, hotelu Atom a následně zpět 
po týchž zastávkách. Jedna jízda trvala asi půldruhé 
hodiny, za celý den jich Třebíčský expres absolvoval 
pět, přičemž se začínalo v devět hodin ráno u Alter-
nátoru a končilo v pět odpoledne tamtéž.

Vláček Třebíčí jezdil do 31. července, nyní se vy-
hodnotí jeho provoz a ohlasy cestujících. 

„Od cestujících jsme měli jen samé pozitivní reakce, 
lidé nám dodávali náměty na trasy, kvitovali ochotu 
pánů řidičů. Proto mě trochu mrzí vyjádření některých 
opozičních zastupitelů, kteří vláček nazývají souslo-
vím Tour de klientelismus. Někteří lidé jsou zkrátka 
takoví, že ať druhý dělá cokoli, ať se snaží pro město, 
jeho obyvatele a návštěvníky vymyslet jakoukoli pěk-
nou věc, která by přinesla radost lidem a pozvedla 
cestovní ruch, budou mít vždy nějaké výhrady. Osobně 
jsem však nezaznamenal, že by tito pomlouvači sami 
přišli s něčím podobným. Jejich postoje proto chápu 
coby neustálou snahu o zviditelnění sama sebe a jako 
jasný projev toho, že jim ani tak nejde o město a jeho 
propagaci, ale o to, strhnout na sebe pozornost,“ po-
dotýká Richard Horký. „Ale sami Třebíčané a turisté, 
kteří se vláčkem svezli, si na podobné řeči asi udělají 
názor sami. Rozzářené obličeje jejich dětí jsou pro ně 
podle mého názoru tisíckrát přesvědčivější než jakéko-
li řeči plné závisti a nenávisti.“

TŘEBÍČSKÝ EXPRES nouzí o cestující rozhodně netrpěl, většina míst byla pokaždé obsazena. Velký vliv na to měla 
i cena celodenní jízdenky. Dospělí platili 100 Kč, snížené jízdné činilo 80 Kč.  Foto: Milan Krčmář

ZAŽIJTE TŘEBÍČ hlásaly v červnu bigboardy po celé Praze. Tuto pozvánku do Třebíče
dokázala OHK Třebíč nasmlouvat za třetinovou cenu oproti běžné. Foto: Jakub Mertl


