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Návrat Haničky pod Spišský hrad
Obnovenie vlakového spojenia na trati Spišské Podhradie - Spišské Vlachy prostredníctvom
historického vláčika nie je len turistickou atrakciou, ale spoluprácou samosprávy s
dobrovoľníkmi a privátnym sektorom na rozvoji cestovného ruchu pod Spišským hradom.
Vláčik Hanička je symbolom spoločného úsilia zvyšovať atraktivitu regiónu.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Čo?/Ponuka
Obnovenie vlakového spojenia na trati Spišské Podhradie - Spišské Vlachy - vláčik Hanička.
Spišské Podhradie kúpilo od Železníc Slovenskej republiky vláčik, prepravcom je súkromná
spoločnosť. Obnovený vláčik Hanička sa stal obľúbenou a vyhľadávanou atrakciou.
V roku 1894 bola spustená prevádzka na takmer 10-kilometrovej trati medzi mestami Spišské
Podhradie – Spišské Vlachy. Spočiatku ju prevádzkoval spišskopodhradský mešťanosta
Alexander Fest. Ten získal koncesiu pre výstavbu a prevádzku železnice. Na trati jazdili tri
parné rušne.
Trať medzi spišskými mestami bola súčasťou Košicko- bohumínskej železnice, vedená ako
prípojná trať. Dopravu na tejto trati v roku 2012 zrušili po 118 rokoch.
Koncom roka 2012 motorový vláčik „Hanička“ Spišské Vlachy prestal premávať. Dôvodom
ukončenia osobnej dopravy na tejto trati bola stratová prevádzka motorového vlaku.

Prečo? / Dôvod
Vyše storočná vlaková história je obnovená. do roka a motorový vláčik Hanička jazdí
Po piatich rokoch motorový vláčik „Hanička“ štyrikrát za deň v sobotu a nedeľu, od júna
do augusta.
Jednosmerné cestovné stanovili na
symbolické 1 euro bez zliav.
V minulom roku previezli 3000
cestujúcich.
Návrat Haničky pod Spišský hrad
sa stal synonymom letnej turistickej
sezóny v Spišskom Podhradí so
scenériou majestátneho Spišského
hradu.
Aby mohli turisti aj naďalej cestovať
na 10- kilometrovej trati premáva.

do mesta pod Spišským hradom, samospráva

Na železničnej trati č. 187 medzi mestami vlak kúpila a prevádzkuje ho počas letnej
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy jazdí sezóny.
motorový vozeň 810 pravidelne, historická Mesto sa tak stalo slovenským unikátom –
parná lokomotíva 477.013 Papagáj dva krát vlastníkom motorového vlaku.
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Cieľom celej rekonštrukcie, kúpy a realizovania so súkromným partnerom je:
»» Spájanie histórie so súčasnosťou, spolupráca miest a obcí, rozvoj turizmu.
»» Poznávanie prírodných a historických krás a pamiatok Spiša.
»» Využívanie regionálnej výchovy, školské a rodinné výlety.
»» Vláčik otvoril spodnú bránu Spišského hradu smerom od Spišského Podhradia. Brána je
otvorená počas celej dennej premávky vlaku.
»» Vlak Hanička je pojazdnou informačnou turistickou kanceláriou. Vo vlaku pôsobia dve
sprievodkyne, ktoré zároveň cestujúcich počas jazdy informujú o histórii mesta, o Spišskom hrade a o iných zaujímavostiach v tejto časti regiónu. Cestujúcim sú vo vlaku k dispozícii aj informačné materiály a brožúrky.
Má ekologický rozmer, ľudia sa k hradu dopravia namiesto autami vlakom.

Ako?/ Postupnosť krokov
Mesto Spišské Podhradie do kúpy vláčika svojpomocne opravili.
investovalo 2 400 eur s DPH. Vláčik, ktorý V spolupráci so súkromným dopravcom mesto
pomenovali Hanička, odkúpili od Železníc zabezpečuje dopravu počas letnej turistickej
Slovenskej republiky a dali ho opraviť. Od sezóny. Mesto dopravcovi ročne zaplatí cca 8
súkromného dopravcu za 10 000 eur kúpili 000 eur podľa prejazdených vlakokilometrov.
budovu depa, ktoré sa nachádza v obci a Celkové náklady na prevádzku sú 10 000 Eur.
vláčik v ňom parkuje.

Mesto Spišské Podhradie výborne zareagovalo

Neskôr mesto dokúpilo remízu – garáž pre na zrušenie stratovej komerčnej železničnej
linky a spravilo si z nevýhody výhodu. Vďaka
tejto aktivite môžu nielen zahraniční turisti,
ale hlavne našinci spoznať krásnu scenériu
regiónu. Obnovením železničnej trate môžu
byť inšpirované aj iné samosprávy, kde
bola zrušená železničná doprava a majú čo
ponúknuť nielen v oblasti cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja.
Je to veľmi dobrý príklad, ako môžeme prepojiť
históriu so súčasnosťou, poukázať na prácu
vlak i 600 metrov koľajníc od podhradskej našich predkov,
stanice až k remíze. Pribudli aj výhybky.
Domáci

majstri

železničiari

ponúknuť návštevníkom

možnosť pokochať sa krásami daného

vláčik územia. Je to veľmi dobrý príklad, ako
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môžeme prepojiť históriu so súčasnosťou, povrazu, vznik troch pracovných miest,
poukázať na prácu našich predkov, ponúknuť uprednostňovanie ekologickejšieho druhu
návštevníkom možnosť pokochať sa krásami dopravy,

verejno-súkromné

partnerstvo

daného územia. Z ekologického hľadiska (mesto Spišské Podhradie vlastní vlak,
má tento spôsob dopravy pozitívny vplyv súkromný

prepravca

na životné prostredie. Prepravná kapacita Oceniteľný

je

aj

ho

prevádzkuje).

dobrovoľnícky

prístup

vlaku pomáha znižovať počet áut, ktoré by obyvateľov mesta Spišské Podhradie, ich
znečisťovali okolie výfukovými splodinami ochota svojpomocne realizovať opravu a
a v nemalej miere sa podieľa na riešení spojazdnenie vláčika. Okrem toho motorový
problematiky kapacity parkovacích miest v vozeň spolu s historickou parnou lokomotívou
blízkosti kultúrnych pamiatok.

predstavuje zaujímavú atrakciu pre deti, ktoré

Tento projekt je príkladom, ako možno skĺbiť v dnešnej dobe prevládajúcej automobilovej
tradičné

s

moderným

a urobiť atrakciu, ktorá
zaujme. Prispieva aj k
zlepšeniu
v

kvality

regióne.

života

Pozitívum

realizácie tohto projektu
spočíva hlavne v rozvoji
cestovného
má

ruchu,

čo

vplyv

na

pozitívny

rozvoj

podnikateľského

prostredia v regióne a
zvyšovanie zamestnanosti.
Je to príklad, ako sa má
správať správny hospodár,
ktorý chce udržať vo svojom okolí cestovný dopravy prichádzajú o príležitosť nevšedného
ruch, chrániť dedičstvo našich predkov zážitku v podobe netradičného cestovania.
a

odovzdávať

nastupujúcej

generácií Originálne riešenie poskytuje pohľad na

životaschopné mesto, plné rôznych možností. nové možnosti rozvoja turizmu s využitím
Pre iné samosprávy môže byť inšpirujúci miestnych

zdrojov,

zvyšuje

atraktívnosť

aktívny prístup (urobiť z nevýhody výhodu), miestnej samosprávy a v neposlednom rade
hľadanie a mobilizovanie vlastných ľudských pomôže posilniť hrdosť miestnych obyvateľov
zdrojov, súdržnosť-ťahanie za ten istý koniec na svoj región.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

