
  
 
Pendolino v Košiciach 

V piatok 5.12.2014 bol plánovaný príchod Pendolina do Košíc. Ja som prišiel na stanicu v Košiciach 
už o hodinu skôr, aby som mohol sledovať dianie pred príchodom tohto „historického“ vlaku. Nič 
mimoriadne som však nevidel. Vo vestibule bol kľud, málo cestujúcich. Na svetelnej tabuli príchodov 
vlakov bol tento vlak zaznamenaný. Vyšiel som na prvé nástupište. Pred dopravnou kanceláriou som 
stretol výpravcu. Kráčal k nejakému vlaku. Výpravca vidiac fotoaparát zavesený na mojom krku, 
podišiel ku mne a vraví mi, že Pendolino príde na piatu koľaj. Pekne som sa mu poďakoval za túto 
nezvyčajnú ochotu. Do príchodu vlaku som mal ešte takmer hodinu. 

Keďže na prvom nástupišti sa nič nedialo, prešiel som na tretie nástupište. Tu som videl motorový 
osobný vlak do Nálepkova, tvorený dvomi motorovými vozňami. Zaujímavosťou tohto vláčika je to, že 
po Margecany ide po trati 180, z Margecian potom úvraťou pokračuje po trati 173 do Nálepkova. Na 
piatej koľaji stál pantograf ako vlak 8708 do Prešova. Potom som zase prešiel na prvé nástupište, kde 
som odfotil REX 965 Tokaj do Čiernej nad Tisou. Na druhom nástupišti stál IC 506 do Bratislavy. Jeho 
názov sa mi bridí napísať. Vtom som začul z ampliónu hlásenie, že na tretie nástupište vchádza IC 
1003 RegioJet z Prahy. 

Tak som vybehol na tretie nástupište a pri koľaji číslo päť som urobil záber žltého vlaku. Ľudia z tohto 
vlaku vystúpili, nebolo ich veľa, a po krátkej chvíli prišiel výpravca a žltý vlak vypravil. Bolo mi to 
čudné, tak som sa výpravcu opýtal, kam ide súprava. Výpravca povedal, že do Krásnej nad 
Hornádom. Tam bude odstavený do soboty. Hneď vedľa, na 3A koľaji, stál EC 533 do Budapešti. 
Ostal som už pri piatej koľaji a tu som čakal na príchod Pendolina. Začali prichádzať aj prví 
záujemcovia o fotografovanie. Nebolo ich veľa. Možno tak pätnásť ľudí. Vlak dorazil presne načas. 
Cestujúcich bolo málo. Vystúpil aj personál, vlak osirel. Asi po pätnástich minútach súprava 
pokračovala do depa.  

V sobotu ráno, 6.12.2014 som prišiel do depa krátko po ôsmej hodine, aby som tam vyfotil  Pendolino. 
Už cestou som kúpil tri denníky, aby som mohol posúdiť, čo o tejto udalosti píšu novinári. Tri články 
som oskenoval a pripojil do galérie. V depe  som urobil pár záberov odstavenej jednotky a presunul 
som sa peši do stanice. Tu som počas čakania na pristavenie Pendolina urobil niekoľko záberov 
diania v stanici. Na piatej koľaji som fotil R 443 Šírava, ktorý prišiel z Prahy a pokračoval do 
Humenného. Hneď vedľa, na 3A koľaji stál R 812 Sitno do Bratislavy cez Zvolen s „novým“ 
okuliarnikom na čele. Pri tom slabom osvetlení pod zamračenou oblohou sa mi podarilo zachytiť aj 
vchádzajúci REX 904 z Humenného, tvorený motorovou jednotkou 861 015-0. 

Pri prvom nástupišti posunovali dva dožívajúce hektory, tak som si ich zvečnil. Zaujala ma pri posune 
aj žehlička 110 010-6, ktorá už má tiež niečo za sebou. O 9:13 som už zbadal, že sa z depa pomaly 
blíži jednotka 680.005. Tak ako večer došla na piatu koľaj, i ráno mala naplánovaný odchod z piatej 
koľaje. Pol hodiny do odchodu som strávil pri vlaku a sledoval dianie. Cestujúcich bolo viac ako večer, 
keď došiel z Prahy. Skupina šotoušov sa, tak ako ja, špacírovala okolo jednotky a chlapi fotili kadečo.  
Rušňovodič dovolil niekoľkým záujemcom pozrieť si kabínu. Medzi tých šťastlivcov som patril aj ja. 
Krátko pred odchodom sa šotouši rozmiestnili pozdĺž piatej koľaje smerom k odchodovému návestidlu 
a fotili si vlak aj po odchode za jazdy. Urobil som posledný záber aj ja a pobral som sa domov.  
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