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Trenčín, 15. september 2018 

TREŽ previezla počas leta viac ako šesťtisíc cestujúcich. Po prvýkrát električka jazdila aj vo 

sviatočné dni 

  

Trenčianska historická električka, ktorá premáva na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice, 

má za sebou štvrtú pravidelnú letnú prevádzku. Aj počas uplynulého leta sa tešila veľkej popularite 

turistov a všetkých vekových generácií, ktoré zavítali aj do dopravnej expozície v depe električiek.  

 

Pravidelnú letnú turistickú sezónu otvorila Trenčianska elektrická železnica (TREŽ) 16. júna 

2018, teda ešte o deň skôr ako v minulom roku. Jej začiatok nečakane skomplikovala oprava 

cestného mosta v obci Trenčianska Teplá. „Počas jeho rekonštrukcie sa zistilo poškodenie 

mostnej podpery, ktorá priamo zasahovala do lôžka železničného zvršku trate. Začiatok letnej 

sezóny sme preto spustili netradične – náhradnou autobusovou dopravou,“ vysvetlil riaditeľ TREŽ 

Dušan Nosál.  

 

Obmedzenie počet cestujúcich výrazne neovplyvnilo 

Ani komplikácie na začiatku letnej prevádzky neodradili skalných priaznivcov železničky, milovníkov 

historických vlakov a turistov a aj v letnej sezóne jej zachovali svoju priazeň. Počas troch mesiacov 

(júl, august, september) bolo vypravených 160 vlakov, ktoré previezli takmer 6 tisíc cestujúcich, 

a to napriek pôvodnému obmedzeniu. V mesiaci jún bolo odvezených náhradnou autobusovou 

dopravou ďalších 48 vlakov. Celkovo tak TREŽ v mesiacoch jún až september prepravila viac 

takmer 6200 cestujúcich, čo je rovnaký počet ako v roku 2016.  

 

Cestujúca verejnosť aj letní turisti najčastejšie využívali železnicu v mesiaci júl, kedy sa ňou 

previezlo až 2735 osôb. V letných mesiacoch električka prepravila najviac osôb, ktoré si zakúpili 

cestovné v plnej výške, a to až 2896. Turistov so zľavneným cestovým a detí bolo približne o 500 

menej. Predovšetkým kúpeľní hostia prejavili veľký záujem aj o depo električiek v Trenčianskej 

Teplej, kde TREŽ neustále buduje dopravnú expozíciu. „Potvrdilo sa nám, že budovanie expozície 

zameranej na železničnú aj cestnú dopravu má zmysel a je potrebné venovať sa jej naplno 

a rozvíjať ju,“ doplnil riaditeľ TREŽ.  

 

Letná víkendová jazda električky bola oficiálne ukončená 2. septembra 2018, po nej sa verejnosť 

mohla električkou odviezť na súťaž vo varení guláša. Najbližšie si pekný výlet s električkou do 

Trenčianskych Teplíc možno urobiť v sobotu 1. decembra 2018 pri príležitosti sviatku svätého 

Mikuláša. Trenčianska električka neodmysliteľne patrí k histórii Trenčianskeho kraja už 

neuveriteľných 109 rokov. Jej prevádzku na približne 6 kilometrovej trati z Trenčianskej Teplej do 

Trenčianskych Teplíc zabezpečuje nezisková organizácia TREŽ, už štvrtým rokom s finančnou 

podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
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