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                 Trenčiansky samosprávny kraj 

                        Tlačová správa      

        

   

 

Trenčín, 10. júl 2017 

Historickou električkou sa na Deň detí previezlo bezmála 700 osôb, až do septembra 

jazdí každý víkend 

Električka premávajúca medzi Trenčianskou Teplou a Teplicami absolvovala pred pravidelnou letnou 

prevádzkou ľahkú rozcvičku. Vďaka podujatiu s názvom Deň detí s električkou sa ňou povozilo až 692 osôb. 

Trenčianska elektrická železnica pripravila dňa 3. júna už tradičnú oslavu Medzinárodného dňa detí. 

Podujatie zorganizované v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) opäť oživilo 

historickú električku. Návštevníkov potešila tiež výstava historických vozidiel a motocyklov pri električkovom 

depe. Vrcholom celého dňa bola súbežná jazda električky a spomenutých veteránov v sprievode polície, 

ktorá vyčarovala úsmev ako pamätníkom, tak aj najmenším deťom. Popri električke sa vydalo na prehliadku 

približne 30 osobných automobilov a 15 motocyklov.  

 

Aby si deti svoj deň čo najviac užili, mohli sa okrem električky previezť na koni. Pripravená bola aj miniatúrna 

železnička, ktorú si spolu s deťmi vyskúšali aj dospelí. Počas celého dňa najazdila miniatúrna električka až 9 

km a previezla asi 250 ľudí.  

 

Začala pravidelná víkendová prevádzka električky 

Už od 17. júna majú záujemcovia o neštandardný zážitok z prepravy možnosť každý víkend využiť 

pravidelnú prevádzku električky. Až do 3. septembra 2017 bude po úzkorozchodných koľajniciach historická 

električka premávať podľa stanoveného grafikonu. Z depa v Trenčianskej Teplej vyrazí vždy v sobotu 

a v nedeľu o 10.00 h, 14.00 h, 16.00 h a 18.00 h, naspäť z Teplíc cestujúcich odvezie vždy o 11.00 h, 15.00 

h a 17.00 h, deň vždy uzavrie poslednou jazdou o 19.30 h. Jej nostalgické výlety i pravidelnú prevádzku 

podporuje TSK celkovou sumou 25 tisíc €. V minulom roku využilo víkendovú prevádzku električky viac ako 

6 200 cestujúcich.  

 

TSK všetkých srdečne pozýva na jazdu historickou električkou, ktorá medzi Trenčianskou Teplou 

a Teplicami premáva už neuveriteľných 108 rokov.  


