Do Košic na hřbitov
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Dne 22. 6. 2019 se po dohodě s DP mesta Košic uskuteční akce s názvem Košický trolejbusový den.
Ta je zaměřená především na příznivce veřejné dopravy. Ti se mohou těšit na provoz trolejbusů,
historické tramvaje i autobusy, anebo úzkorozchodnou železnici. Netradičním bodem programu bude
prohlídka “hřbitova”. Vše pak zakončí noční fotojízda s trolejbusy.
Akce je prozatím naplánována od 9 do 16 hodin, večerní část programu by měla začít ve 21:30.
Program by však měl být ještě upřesňován. Plánován je provoz celkem 4 zvláštních linek.
V půlhodinovém intervalu by měla být provozována trolejbusová linka č. 70 v trase Lingov – vozovna
trolejbusů – Nám. osloboditeľov. Na trase by měly být dle předpokladu nasazeny všechny tři
trolejbusy, které má košický DP momentálně k dispozici. Konkrétně by mělo jít o vozy Škoda 14 TrM
ev. č. 2003, dále vůz Škoda 15 Tr ev. č. 1001 a vůz Škoda 15 Tr ev. č. 1000 známý jako
„Československý trolejbus“, který do Košic daroval k užívání náš časopis. Ve vozovně trolejbusů bude
možné vystoupit a pořídit si fotografie zde odstavených autobusů ve vymezeném prostoru, zároveň
půjde o přestupní bod na autobusovou linku A1.
Autobusy budou připomínkou doby „předtrolejbusové“ a jezdit by měly ve 20minutovém taktu.
Nasazeny by měly být střídavě vozy Škoda 706 RTO a ŠD 11 soukromého majitele, dále symbol
velkokapacitních autobusů předrevoluční éry Ikarus 280 ze sbírky košického DP a jako zpestření pro
fanoušky dopravy bude nasazen i jediný košický autobus Karosa B 952E ev. č. 5244, který je
používán jen pro potřeby autoškoly, protože legendární „devítistovky“ v Košicích v roce 2016
dojezdily. Teď tedy bude možné se s posledním vozem ještě svézt a nafotit si jej. Trasa autobusů
bude vedena do Čermeľského údolí. Zde je provozována úzkorozchodná dětská (dříve pionýrská)
železnice na rozchodu 1 000 mm. I ta bude do programu akce zapojena.
Program doplní i dvě zvláštní linky tramvajové. Jedna (E1) bude vedena ve dvacetiminutovém
intervalu v trase Havlíčkova (s možností přestupu na autobusy) – nám. Maratónu mieru (s možností
přestupu na trolejbusy) – vozovna tramvají. Nasazeny na ní budou historické tramvaje typů T1 a T2 a
jediný košický vůz VarioLF ev. č. 701. Druhá linka (E2) bude ve 30minutovém intervalu rovněž
vedena do vozovny tramvají, pojede ale opačným směrem k Nám. osloboditeľov (s možností přestupu
na trolejbusy) k hlavnímu nádraží. Na této lince by se měly objevit jeden vůz KT8D5 z ověřovací série
a sólo vůz T6A5. Mimoto bude možné si vyfotit také jediné dvě provozní košické tramvaje T3, a sice
brousicí vůz a cvičný vůz. To ale nebude hlavní náplň v tramvajové vozovně. Na návštěvníky zde totiž
čeká především hřbitov. A to dost netradiční.

Vypravovat tramvaje v rámci Košického trolejbusového dne by totiž nemělo valný smysl, pakliže by
nějak nebyly do trolejbusového programu zapojeny. Návštěvníci, kteří tramvají přijedou, budou mít
unikátní možnost nafotit si zbylé košické trolejbusy, které stojí vyřazené a chátrající v areálu
tramvajové vozovny, kde slouží jako zdroj náhradních dílů a čekají na svou likvidaci. Bude tak možné
vidět, kam až vedlo rozhodnutí trolejbusový provoz v Košicích před 4 lety zastavit. Fanoušci dopravy
si tedy budou moci nafotit „Trolejbusový hřbitov“ (slovensky „Trolejbusový cintorín“) ještě předtím,
než budou nepojízdné vozy zlikvidovány.
Pro zájemce, kteří budou chtít v Košicích zůstat, je na večer připravena od 21:30 možnost vyfocení
trolejbusů v areálu vozovny a odtud jízda s vozy 15 Tr ev. č. 1000 (Československý trolejbus) a Škoda
15 Tr ev. č. 1001 na noční fotojízdu, která by měla trvat cca od 22:00 do 23:30.
Pro další informace doporučujeme sledovat událost na Facebooku, anebo facebookovou stránku
Československého trolejbusu.
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