
Siemens 
Vectron 383
Náš najmodernejší rušeň s maxi-

málnou rýchlosťou 200 km/h. Na 

Slovensku mu koľaje nedovolia ísť 

viac ako 160 km/h. Jazdí na linke 

Košice - Žilina - Bratislava.

Parná lokomotíva 
498.104 – Albatros
Najrýchlejší a najťažší parný rušeň 

v dejinách ČSD vyrobili v roku 1954 

a dosiahol rýchlosť až 145 km/h.  V 

čase najväčšej slávy denne najazdil až 

900 km a spálil 30 ton uhlia. Príprava 

rušňa na jazdu trvá 24 hodín, pričom 

samotné zakurovanie 6 hodín. 

Hurvínek M131
Symbol osobnej prepravy v Českoslo-

vensku. Na prelome 40. a 50. rokov 20. 

stor. ich vyrobili takmer 550 kusov a 

stali sa najrozšírenejšími motorákmi. 

Jazdili vyše 30 rokov, dnes ich opäť 

vídať na nostalgických jazdách KHKV 

z Košíc.

Poschodová 
jednotka série 671
Je konštruovaná na 160 km/h. 

Priestor s kapacitou 640 miest 

monitoruje 15 kamier. Poschodia 

majú nastaviteľnú klimatizáciu. Na 

Slovensku jazdí 19 ks - na východe 

z Košíc do Lipian, Čiernej n. Tisou a 

do Popradu.

TRAM
Galéria súčasného umenia na koľaj-

niciach. Projekt TRAM odkazuje na 

viedenskú električku, ktorá spájala 

Bratislavu s Viedňou od roku 1914. 

Vozeň je súčasťou pravidelného 

vlakového spojenia medzi Viedňou 

(ÖBB) a Bratislavou (ZSSK).

www.tram.to

Parný rušeň rady 
204 (220.194)
Konštrukcia totho maďarského par-

ného rušňa je ešte z roku 1880. Bol 

vyrobený v roku 1900 a prevádzkova-

ný bol do roku 1952. Rušeň bol úplne 

zrekonštruovaný v roku 2016.

M 152
Motorový vozeň 810.626 (pôvodne 

M152.0626) je najrozšírenejším 

typom motorových vozňov česko-

slovenskej výroby. Premával na 

regionálnych tratiach. Kapacita 

vozňa je 55 miest na sedenie v druhej 

nefajčiarskej triede. Použitý je motor 

LIAZ ML 634 s maximálnou rýchlosťou 

80 km/h.

Diesel-motorová 
jednotka série 840 
- Vrana
Na Slovensku jazdí od roku 2003. 

Jediné vozidlo ZSSK s motorom 

Mercedes. „Vrana“ jazdí na tra-

tiach Poprad - Tatry - Kežmarok 

- St. Ľubovňa a Stud. Potok - Tatr. 

Lomnica.

Parný rušeň - 
Papagáj
Populárny, výrazne farebný rušeň, 

ktorý jazdil až do roku 1977. Je zaují-

mavý technickým riešením, má až tri 

parné stroje. 

Elektrické jednotky 
EM 475 Žabotlama
Prvé elektrické nízkopodlažné 

jednotky, vyrábané v Českosloven-

sku. Kedysi moderná pýcha železníc 

sa ešte aj v súčasnosti objavuje na 

tratiach v Čechách.

MUV
Motorový univerzálny vozík - často 

používaný ako plošina na prepravu 

nákladu, ako pracovný stroj s hy-

draulickou rukou, sklopnou plošinou, 

zváracím agregátom či elektrickým 

generátorom na opravu trolejovévo 

vedenia, úprava traťovej zelene a 

pod. 

813.1 Mravec
Motorový vozeň jazdí v okolí 

Zvolena. Prezývku dostal pre svoj 

atypický vzhľad. Vyrobili ho v ŽOS 

Zvolen (2017). Zaujímavosťou je 

stredový kĺb ako v autobusoch. 

Má informačný a komunikačný 

systém, WIFI, kamery a bezbarié-

rové WC. 

Parný rušeň 
Krutwig
Priemyselná lokomotíva je po-

sledným typom rušňa parnej éry, 

vyrábaným v Československu. Určený 

bol najmä do náročných podmienok 

baní. Na Slovensku je to jediný známy 

zachovaný kus.

Historický motorový 
rušeň T 444.1082 - 
Karkulka
Motorové lokomotívy T444 sa vyrába-

li na Slovensku v 60. rokoch minulého 

storočia. Rušne ťahali ľahšie vlaky a 

zabezpečovali posun v staniciach a 

na vlečkách. Pomenovanie dostali po 

typickej červenej farbe plášťa.

Drezina Š 1 202
Drezina ŽSR Spišská Nová Ves  slúžila 

na rýchlu prepravu zamestnancov 

železníc na šíru trať či na kontrolnú 

činnosť. Kombinácia automobilovej 

karosérie a železničného podvozku z 

nich robila bizardnosť, ktorá vždy pú-

tala pozornosť. Dreziny boli postupne 

vyraďované z prevádzky pre ich 

klesajúcu potrebu a bezpečnosť.  

Rušeň série 757
Vznikol rekonštrukciou rušňov 

série 750 a 754. S motorom Cater-

pillar dosahuje rýchlosť 100 km/h. 

Rušňovodiči oceňujú klimatizáciu 

a obsluhu prostredníctvom doty-

kovej obrazovky. 

Parný rušeň 464.08 
- Ušatá
Rýchlikové parné rušne vyrábané 

v Československu v rokoch 1933 – 

1939. V prevádzke vydržali až do roku 

1981.

Motorový vozeň 
M 240.0039 - 
Singrovka
Bol vyrábaný v rokoch 1963 – 1964. 

Zabezpečoval osobnú prepravu na 

regionálnych a lokálnych tratiach. 

Obe čelá vozňov sú priechodné, čo 

umožňovalo spájať ich prakticky a 

rýchlo do ucelených súprav. 

T 212.6100
Obnovený motorový rušeň Detskej 

železnice Košice je pokračovaním 

konštrukčnej rady T 212.0 (702). 

Najväčšou zmenou bola hydromecha-

nická prevodovka typu ČKD-SRM L I 

HM 21 r. Sériová výroba (1972 - 1979) 

v Turčianskych strojárňach Martin.

Rušeň série 679 Sergej
Holywoodska hviezda bola vyrobená na 

Ukrajine (1971). Rušeň ťahal nákladné 

vlaky medzi Zvolenom a Vrútkami a na 

Horehroní. Kvôli dunivému zvuku 

motora, mal prezývku „bubny tajgy“. 

Zahral si s Georgeom Clooneym (Peace-

maker), fi lmári ho prestriekali na zeleno. 

Poslednýkrát jazdil v r. 2000. Je súčasťou

Múzejno – dokumentačného centra. 

8:15  Odchod vlaku ⇒ Jasov, Medzev (ŽST)

9:00  Otvorenie areálu
9:15 - 10:15 

Súbežná jazda Papagáj a Žabotlama (Kostoľany n. Hornádom ⇒ Košice); Príchod vlakov z Prešova, Popradu, Humenného 
a Vranova n. Topľou

9:20 Výstava “Lokomotívy trochu inak” (HD) J. Novák (modely), 
E. Cvengroš (obrazy)

9:30 Vozenie s Katkou. Otvorenie Gazdov dvor, Tramtária, 
strelnica pre deti (HD+DD)

9:45 Malý rušňovodič a sprievodca - jazdy pre verejnosť na 
stanovišti rušňovodiča

10:00 „Študuj dopravu“ (VV)

10:00  Jazdy na nákl. stanicu (HD) (10:00, 12:00, 14:00, 16:00)
10:00 - 17”30

TRAM - umelecký vozeň - prehliadka s výkladom/ 
Juraj Čarný, Daniel Dida / www.tram.to

10:00 - 13:00
TRAM - Umenie cestovať - tvorivé dielne pre deti

10:30 1. okr. jazda Retrobusom (HV) 

10:45 Vystúpenie mažoretiek (HD)

11:00 HLAVNÝ PROGRAM (HD) - fanfára, zapískanie 
a slávnostné otvorenie 

11:10 - 12:15 
TOČŇOPARÁDA (HD) Predstavenie vystavených rušňov na 
točni

12:30 Ukážka zbrojenia rušňa vodou a uhlím (HD)

12:30 2. okr. jazda Retrobusom (HV) 
13:00 Letecký prepad vlaku (DD) - ukážka bojov z II. svet. vojny
13:20 - 14:15 
 Koncert „S Hudbou Vesmírnou“ (DD)

14:30  3. okr. jazda Retrobusom (HV) 
14:45 Anglická pošta (DD) – súťaž zručnosti rušňovodičov 
15:30 4.okr. jazda Retrobusom (HV)

15:00 Odchod nostalg. vlakov z RD a ŽST (odchod do Prešova zo 
ŽST o 15:45)

15:45 Mot. vlak ⇒ Moldava n. B., Jasov a Medzev (odchod zo ŽST  
16:20) 

16:00 - 17:30 TRAM - Román Delikát:  Viedenská električka  
17:30 Záver prvého dňa
20:30 – 21:00   Nočné fotenie (HD)

8:20 Nostalg. vlak „Žabotlama“ ⇒ Kostoľany n. Hornádom, 
Kysak, Veľká a Malá Lodina (ŽST)

9:00 Otvorenie areálu 
9:30 Otvorenie: výstava „Lokomotívy trochu inak“ (HD) 

J. Novák (modely) E. Cvengroš (obrazy); vozenie s Katkou, 
Gazdov dvor, Tramtária, strelnica pre deti (HD+DD), Malý 
rušňovodič a sprievodca - jazdy na stanovišti rušňov

10:00 Výstava „Študuj dopravu“ (VV)

10:00  Jazdy na nákladnú stanicu (HD) (10:00, 12:00, 14:00, 16:00)
10:00 - 16:00

TRAM - umelecký vozeň - prehliadka s výkladom/ 
Juraj Čarný, Daniel Dida / www.tram.to

10:00 - 13:00
TRAM - Umenie cestovať - tvorivé dielne pre deti

10:30 1. okr. jazda Retrobusom po zákutiach Košíc (HV)

11:15 Súbežná jazda “Ušatá” a “Albatros” (Kostoľany n. 
Hornádom ⇒ Košice). Príchod vlakov z Prešova 
a Margecian

11:30 Vystúpenie mažoretiek (HD)

12:00 Odchod nostalg. vlaku do Trebišova (Múzeum juž. 
Zemplína) (HD)

12:05 TOČŇOPARÁDA (HD) – Predstavenie vystavených rušňov na 
točni

12:30 2. okr. jazda Retrobusom (HV)

13.30 Ukážka zbrojenia rušňa vodou a uhlím (HD)

14:00 Letecký prepad vlaku (DD) - ukážka bojov z II. svet. vojny
14:30 3. okr. jazda Retrobusom (HV) 

15:30 - 16:30
Skladanie konvojov (HD) (DD) 

15:30 4. okr. jazda Retrobusom (HV) 
16:30 Ukončenie Rušňoparády 2018

• Malý rušňovodič a sprievodca (9:30 - 10:30 a 13:00 - 17:00).
Všetci záujemcovia si môžu prezrieť stanovište kuriča a rušňovodiča 
skutočného parného rušňa. Striedavo sa môžu zviezť vláčikom Košickej 
detskej historickej železnice (HD); elektrickou mašinkou Samkom (DD) 

• FARMA NA KOĽAJNICIACH a MINI ZOO (9.30 h – 16.30 h). (HD)

Farmársky dvor so stanovišťami, tvorivými dielňami, hádankami, hrami, 
hlavolamami aj živými zvieratkami 

• Mobilná vyhliadková veža Žeriavov Košice
• Atrakcie pre deti (9.00 – 17.30). (DD) Nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, 

vozenie na detských motorkách, hrady, šmýkačky, živí maskoti, trampolína, 
maľovanie na tvár

• Minivláčik (9.30  – 16.30). (HD)  Model vlakovej súpravy Košickej detskej 
historickej železnice, ktorý povozí deti po modelovej železnici 

• Prehliadka súčasnej železničnej techniky ZSSK (9.00 h – 17.30 h).
Rušne či moderné súpravy, prehliadky stanovišťa rušňovodiča a zariadení 
v súprave. V eurovlakoch čaká návštevníkov po prehliadke sladká odmena / 
horná časť depa

• Vodná veža (9.00 h – 17.30 h).
Sprístupnenie vodnej veže s inštalovanou výstavou

• Fantastický svet železnice „v malom“ (9.00 h – 17.30 h).
Dva modelárske vozne s jedinečným minisvetom železničných tratí a vlakov 
/ dolná časť depa

• Bazár (9.00 h – 17.30 h). Výmena či nákup železničných suvenírov zo SR, ČR, 
PL a MR / horná časť depa

• Výstava autoveteránov (DD). Prehliadka veteránov Cassovia Retro a 
historických retroautobusov Veterán Bus

• Výstava modelov rušňov J. Nováka a výstava obrazov 
E. Cvengroša (9.00 h – 17.30 h).
Nezvyčajné modely fantastických lokomotív z netradičných súčiastok a svet 
rušňov pohľadom maliara / hala horná časť depa

• Interaktívne ukážky a prehliadky vo vagónoch a ich zariadení
Zmena programu vyhradená. Odchody vlakov sa môžu z dopravných  dôvodov 
zmeniť. Cestujúci budú informovaní prostredníctvom staničného rozhlasu, 
alebo prostredníctvom moderátora.

Vysvetlivky:
HD   – horná časť depa
DD   – dolná časť depa
ŽST  – hlavná železničná stanica Košice
RD   – rušňové depo
VV – vodná veža
HV – hlavný vstup
TRAM - umelecký vozeň
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PODPORTE

DETSKÚDETSKÚ
ŽELEZNICU

NA SLOVENSKU
POŠLITE DARCOVSKÚ SMS

DETSKÚ

JEDINÚ

• Pravidelná  mesačná podpora 
v hodnote 2 € zaslaním SMS v tvare:  

DMS START KATKA (DMS medzera 
START medzera KATKA) na číslo 877 

• Jednorázová podpora v hodnote 2 € 
zaslaním SMS v tvare: DMS KATKA 
(DMS medzera KATKA) na číslo 877 

• Ak si želáte zrušiť zasielanie 
pravidelnej mesačnej podpory, pošlite 

SMS na číslo 877 v tvare: 
DMS STOP KATKA

ppppprr

RusnoparádappppRus p
14. – 15. apríl 2018 Košice

S Hudbou Vesmírnou
KONCERT

www.zssk.sk |  18 188

IDEME 
VLAKOM

ZSSK_SHV_INZ_90x70_v1.indd   1 28.3.18   11:33

KOŠICKÁ 
HUDOBNÁ 
JAR 63.

štátna príspevková organizácia

19. 04. – 17. 05. 2018

Medzinárodný 
hudobný festival

Hoci vôňu parných rušňov za plnej prevádzky si môžu pamätať najmä tí, 

skôr narodení, no čierne kúdoly dymu a oblaky bielej pary sú prekvapivo aj 

naďalej symbolom železnice v očiach detí a ich rodičov. 

Rušňoparáda je miestom, kde niečo podobné môžete zažiť aspoň raz 

v roku. Okrem starých vlakov tu  predstavíme aj najmodernejšie vlaky 

ZSSK. Medzi nimi nebude chýbať nový rušeň nemeckého výrobcu Siemens 

či poschodová jednotka 671 od českej Škody, ktorá prináša pohodu na 

cestách v regionálnych vlakoch po celom Slovensku. 

Určite využite jedinečnú možnosť nazrieť do kabín parných a moderných 

vlakov a porovnať ich. A počas toho si vypočujte rozprávanie napríklad 

o tom, či je riadenie vlaku odlišné od riadenia auta. 

Najväčším ťahákom, hlavne pre mladých, bude tento rok vystúpenie 

skupiny S hudbou vesmírnou. Tá sa národným dopravcom nechala zlákať 

na spoluprácu a s reálnymi železničiarmi natočili klip “Ideme vlakom”, 

ktorý vo februári okupoval popredné priečky slovenského Youtubu a má 

už vlastné paródie. 

Prajeme veľa zábavy a príjemný deň s rodinou a priateľmi. 

Nech to para tlačí!
Rušňoparádu pre vás spoločne pripravuje Železničná spoločnosť Slovensko 

(ZSSK) a nadšenci z Detskej železnice v košickom Čermeli.

Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie ZSSK 

Ľubomír Lehotský, predseda OZ DŽ Košice

Ročník 6 Číslo 1 Jarné vydanie apríl 2018
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1. Zákaz vstupu s alkoholom, omamnými látkami, sklenenými 

nádobami a fľašami, pyrotechnickými predmetmi, predmetmi 

ohrozujúcimi bezpečnosť, drogami, psychotropnými látkami, 

horľavinami a zbraňami. 

2. Vstup len s platnou vstupenkou.

3. Organizátor si vyhradzuje právo vyviesť návštevníka, ktorý 

porušuje NP z areálu podujatia.

4. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu, 

zranenia spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo 

nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

5. Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj 

výslovný súhlas s tým, že fotografi e/ videozáznam s jeho osobou 

zhotovené počas podujatia môžu byť použité bez peňažnej 

náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.

6. Organizátor si vymedzuje právo vpustiť/nevpustiť zviera do 

areálu, s výnimkou vodiacich psov.

7. V areáli je zákaz predaja a iných komerčných aktivít akéhokoľvek 

druhu bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora, 

zákaz propagácie politických strán a hnutí akoukoľvek aktívnou 

či pasívnou formou.

8. Každý návštevník je povinný riadiť  sa týmto NP a dodržiavať jeho 

ustanovenia.

1. Nevstupujte za bezpečnostnú pásku a do priestorov označených 

„Zákaz vstupu“.

2. Nevstupujte do koľajiska! Aj počas Rušňoparády dochádza 

k posunom vagónov a rušňov.

3. Pri vození na stanovištiach sa riaďte pokynmi obsluhy.

4. Dbajte na zvýšenú ostražitosť a opatrnosť, dôsledne dávajte 

pozor na pohyb detí.

5. Pri detských atrakciách sa riaďte pokynmi prevádzkovateľov.

6. Nestúpajte na koľajnicu! Nebehajte! Cez koľaje prechádzajte 

obozretne a vždy na vyznačených miestach.

7. Venujte pozornosť hláseniu moderátora.

8. V prípade straty detí alebo vecí sa vždy hláste pri hlavnom pódiu.

9. Dôležité telefónne číslo: 112.

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

terraincognita.skg
rusnoparada.skp

zssk.sk
Generálni partneri

Platinoví partneri

Mediálni partneri

Regionálni partneri

Zlatí partneri

www.ssigroup.sk

Hlavní partneri

Partneri

VMV

MedzevMesto
Moldava

nad Bodvou

Mesto
Humenné

JasovMesto
Vranov

nad Topľou
Kostoľany

nad Hornádom
Kysak Malá

Lodina
TrebejovVeľká

Lodina

DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE

VEĽKÝ PRÍBEH 
MALEJ ŽELEZNICE 
Výpravná publikácia 
o histórii železničky 
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PLATNOSŤ: do 30.6.2018
bližšie informácie: www.detskazeleznica.sk

BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ KOŠICE

VSTUP PRE DETI

PLATNOSŤ: od 1.7.2018 do 31.12.2018
bližšie informácie: www.bz.upjs.sk

Na vstup pre 1 dieťa 
pri predložení kupónu v pokladni záhradyZĽ

AV
A 5

0%

LETNÁ BOBOVÁ DRÁHA KAVEČANYLETNÁ BOBOVÁ DRÁHA KAVEČANY
20% na jednojazdový lístok 20% na jednojazdový lístok 

10% na šesťjazdový lístok 10% na šesťjazdový lístok ZĽAVA

PLATNOSŤ: PLATNOSŤ: Zľava platí do konca sezóny 2018.Zľava platí do konca sezóny 2018.

Príďte na jazdy na bobovú dráhu Príďte na jazdy na bobovú dráhu 
v Kavečanoch za super ceny!v Kavečanoch za super ceny!

REŠTAURÁCIA 
ALPINKA

na
 c

el
ú 

pi
zz

u

PLATNOSŤ: od 1.5.2018 do 30.9.2018

Ochutnajte pizzu 
podľa vlastného 
výberu 
na ALPINKE

ZĽ
AV

A 1
0%

PLATNOSŤ: PLATNOSŤ: do 30.6.2018do 30.6.2018

Držiteľ kupónu získava 30 % 
zľavu na vstup do Thermal ŠÍRAVA 
WELLNESS CENTRUM (terajší 
Thermalpark Šírava) do Vodného 
sveta s/bez Wellness na 3 hodiny 
alebo na celý deňZĽ

AV
A 3

0%
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