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Detská železnica Košice spolu so Železničnou kompániou Slovenska pripravila v tomto

roku sériu nostalgických vlakových výletov pod názvom Veľký vlakový výlet. Prvý

z nich sa uskutoční už v sobotu 30. marca a zavedie nás na gotický Spiš do Levoče,

kde je pripravený bohatý program.



Prvý Veľký vlakový výlet ponúka nostalgickú spomienku na tamojšiu osobnú dopravu,

ktorú  zastavili  pred  16.  rokmi.  Žltočervené  motorové  vozne  Detskej  železnice

Košice, prezývané aj Orchestrión, vyrazia z košickej železničnej stanice ráno 30.

marca o 7:50 hod.

„V jednom z najzachovalejších stredovekých miest na Slovensku neobídeme Baziliku

sv.  Jakuba  s   najvyšším  gotickým  oltárom  Majstra  Pavla  z   Levoče,  navštívime

historickú radnicu s jej expozíciami a nahliadneme do evanjelického kostola. Komu

by sa málilo, vybavili sme vstup do Slovenskej knižnice pre nevidiacich či múzeum

Majstra  Pavla  z  Levoče,“  približuje  nabitý  program Tomáš  Haviar  zo  Železničnej

kompánie Slovenska.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu je jedinou inštitúciou svojho

druhu na Slovensku a v minulom roku si pripomenula 70. výročie založenia. „Sme

pripravení privítať návštevníkov z Košíc a oboznámiť ich s nahrávaním zvukových

kníh pre nevidiacich, výrobou braillovských dokumentov a s tradičnými i najnovšími

knižnično-informačnými  službami,  ktoré  poskytujeme.  V   prípade  záujmu

premietneme krátky dokumentárny film Svet na dotyk,“ pozýva Mária Bendíková zo

Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu.

Detská  železnica  Košice  v  tomto  roku  pripravila  progresívny  predaj  cestovných

lístkov, čo znamená, že kto si lístok zakúpi v predstihu, ušetrí. A preto neváhajte si

lístok  zabezpečiť  už  v  prvej  vlne  do  22.  marca  prostredníctvom

www.detskazeleznica.sk alebo v Regionálnom informačnom bode (RIB)  na Hlavnej 48

v Košiciach. 

 

8. máj / Unikátny parný expres Košice – Prešov alebo „ Ku sušedom na viľet“ 

Milovníkov železničnej nostalgie pozývame aj na ďalší Veľký vlakový výlet 8. mája a

to výnimočne parným expresom z Košíc do Prešova.

„Podarilo  sa  nám  na  Slovensko  zapožičať  z  Českej  republiky  unikátnu  parnú

lokomotívu Ventilovku, ktorú by sme chceli verejnosti predstaviť už 8. mája na trase

Košice – Prešov – Veľký Šariš a späť. Lokomotíva kedysi patrila medzi charakteristické

rušne,  ktoré brázdili  trate Slovenska.  Výlet  sme nazvali  „Ku sušedom na viľet“ -



v zrozumiteľnom nárečí pre obe mestá. Ruku na srdce, kto z Košičanov pôjde len tak

obdivovať krásy Prešova a opačne? Rozhodli  sme sa preto spojiť tieto dve mestá

a odviezť Košičanov do Prešova a Prešovčanov do Košíc. V každom meste sa im budú

venovať  skúsení  a  mimoriadne  populárni  lokálpatrioti  a  sprievodcovia.  Potulkami

Košíc  prevedie  Milan  Kolcun  a   tajomstvá  Prešova  budete  objavovať  s  Andreou

Sivaničovou,“ pozýva Ľubomír Lehotský z občianskeho združenia Detská železnica

Košice.

Prešovčania  si  budú  môcť  po  komentovanej  prehliadke  mestskej  pamiatkovej

rezervácie vychutnať aj oslavy Dňa mesta Košice a navštíviť múzeá. Košičania zasa

môžu  navštíviť  unikátnu  výstavu  obrazov  Andyho  Warhola  v  Šarišskej  galérii,

múzeum Tripolitana, Solivar, Kalváriu a tí zdatnejší si to môžu namieriť rovno na

Šarišský hrad. Pripravený je samozrejme aj návrat parným vlakom domov z oboch

smerov. 

Informácie a progresívny predpredaj cestovných lístkov na www.detskazeleznica.sk

a čoskoro aj na predajných miestach v Regionálnom informačnom bode v Košiciach

a v Mestskom informačnom centre v Prešove. 

 

6. - 7. apríl / Prvé skúšobné jazdy

Košická  detská  historická  železnica  sa  pomaly  prebúdza  zo  zimného  spánku

a všetkých nedočkavcov pozýva na prvé skúšobné jazdy už v sobotu a nedeľu 6. a 7.

apríla.  „Návštevníkov  by  sme  chceli  upozorniť  na  zmenu  cestovného  poriadku,

ktorým sme skrátili dobu čakania na vláčik na 90-minútový takt. V ústrety sme vyšli

aj personálu s predĺženou obedňajšou pauzou. V apríli budeme jazdiť každý víkend

okrem Veľkej noci o 10:30, 12:15, 14:15 a 16:00,“ upozorňuje na zmeny prednosta

stanice Igor Holéczy. Slávnostné otvorenie sezóny je už tradične naplánované ako

súčasť osláv Dňa mesta Košice na 1. mája. Všetkých srdečne pozývame. Aktuálny

cestovný  poriadok  a   cenník  nájdete  na  http://www.detskazeleznica.sk/-cestovny-

poriadok

 



O vozidlách

Parná lokomotíva 431.032 Ventilovka

Bola  vyrobená  na  prelome  rokov  1926  a  1927  rakúsko-uhorskou  spoločnosťou

St.E.G.  -  Landesbefugte  Maschinenfabrik  der  privilegierten  Österreichisch-

ungarischen Staatseisenbahn-Gesellschaft pod výrobným číslom 4779.Do prevádzky

bola uvedená v roku 1927 pod označením dopravcu BBO 378.60.

Koniec vojny ju zastihol v depe Wien Nordwest, po tej až do roku 1958 pôsobila v

depách Wiener Neustadt a Mistelbach. Až 9. decembra 1955 bola v Mistelbachu

preznačenie z ruského kořistnického T93.1360 späť na 93.1360. V Mistelbachu bola

videná aj v rokoch 1966 a 1967, neskôr stála odstavená v Marcheggu.

V októbri 1969 prešla veľkou opravou a bola prevedená do depa Gmünd a odtiaľ do

meswta  Strasshof  a  tým skončila  jej  služba  v  pravidelnej  prevádzke  a  zároveň

putovanie po rakúskych koľajniciach.

V roku 1977 ju od rakúskych dráh odkúpila švajčiarska spoločnosť Eurovapor so

zámerom nasadiť ju na novo-otvorenej múzejnej železnici Wutachtalbahn. V roku

1987 musela byť odstavená z prevádzky kvôli stavu kotla, najmä medenej pece.

Síce ihneď po páde režimu v NDR v roku 1990 prebehlo rokovanie s železničnými

dielňami v Meiningen ohľadom výroby nového kotla, ale podvozok lokomotívy bol

poslaný do dielní až v roku 1992.

Dlhé roky však stála rozobratá a na koľaje znovu vycestovala až v septembri roku

2001. Bohužiaľ už 15. septembra 2004 bola opäť odstavená.

Až v roku 2009 boli vykonané prvé skúšobné jazdy a od roku 2015 bola lokomotíva

umiestnená  v  železničnom  múzeu  v  bývalom  depe  Heilbronn.  Počas  leta  2016

prebehli  rokovania  o  možnom  predaji,  bola  prevezená  do  mestečka  Bečov  nad

Teplou,  kde  našla  dočasné  útočisko.  Tam vykonala  aj  potrebné  skúšky,  aby  sa

začiatkom  decembra  presunula  do  nového  domovského  depa  Letohrad.  Českej

verejnosti bola oficiálne predstavená 1.5.2017 v Benešove,  kde bola lokomotíva

označená Kryšpínovým číslom 431.029.

V roku 2018 dostala lokomotíva nové české označenie s číslom 431.032. Majiteľom



lokomotívy je Spolek provozovatelů historické techniky.

 

Motorový vozeň Orchestrión M 810.626

Je pokračovaním niekoľkých sérií motorových vozňov, ktoré sa v Československu

vyrábali od polovice minulého storočia. Práve M 810 – Orchestrion sa stal absolútne

najrozšírenejším "motorákom" na tratiach bývalého spoločného štátu. Jazdil tiež na

tratiach maďarských železníc. Vozne vyrábali vo Vagónke TATRA Studénka v rokoch

1975  až  1982.  Spolu  bolo  vyrobených  takmer  700  kusov.  Motoráky  M  810

dominovali našim tratiam v 80. a 90. rokoch minulého storočia. V prevádzke sú

však ojedinele ešte aj v súčasnosti. 

 

Viac informácií a predpredaj cestovných lístkov nájdete na www.detskazeleznica.sk 
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