Cesta do praveku je novým turistickým projektom, ktorý má za cieľ zážitkovou jazdou
historickým vlakom, oživiť lokalitu Archeoskanzenu Nižná Myšľa. Mimoriadny
turistický

vlak

prevedie

cestujúcich

počas

dvoch

termínov

historickým

dobrodružstvom. Projekt je prirodzeným rozvojom predchádzajúcej spolupráce
organizácie Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus (KRT) a
Detskej železnice Košice (DZK).

Aj keď samotná cesta do praveku, ako názov projektu napovedá, začína na modernizovanej
Železničnej stanici v Košiciach, už nastúpením do historickej vlakovej súpravy, sa cestujúci
presunú o niekoľko rokov nostalgicky späť. Tento mimoriadny historický vlak odvezie
cestujúcich za pravekým dobrodružstvom v dvoch termínoch: 15. septembra 2020 a 17.
októbra 2020. Vlak na trase Košice hl. stanica – Košice predmestie – Krásna n. Hornádom
– Nižná Myšľa a späť bude odchádzať z košickej stanice o 8:30, naspäť sa vráti o 16:10.

„Aj turistický ruch na Above sa snažíme rozhýbavať komplexne. Tento rok sme v
Archeoskanzene v Nižnej Myšli vďaka krajskému dotačnému programu Terra Incognita
sprístupnili repliku obetnej jamy, ktorá je posledným významným objavom v Nižnej Myšli a
dotvára obraz o lokalite a jej histórii. Vďaka historickému vlaku archeoskanzen ešte zvýši

svoju atraktivitu a je skvelým tipom pre rodinné výlety. Zároveň sa v rámci kraja snažíme
zlepšovať dopravné spojenia do turisticky atraktívnych lokalít. Doposiaľ to boli mimoriadne
turistické vlaky do Slovenského raja, na Gemer či na Tokaj, tento krát sa ponuka služieb
rozšírila do okolia Košíc. Verím, že návštevníkov osloví aj táto historicky bohatá lokalita. Ako
sa vraví, lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť,“ povedal predseda Košického samosprávneho
kraja a Košice Región Turizmus Rastislav Trnka.

„Sme radi, že v relatívne krátkom čase, našla spoločná myšlienka nadšencov archeológie a
železničnej nostalgie pochopenie a podporu tak v miestnej, ako aj krajskej samospráve, a že
už tento rok môžeme vypraviť dva mimoriadne nostalgické vlaky. Oba budú zložené z
atraktívnych historických vagónov, tzv. Rybakov, ktoré potiahne historická motorová
lokomotíva“, dodáva riaditeľ Detskej železnice Košice, Ľubomír Lehotský.

Ako hovorí výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus, Lenka Vargová Jurková, : „spojenie
síl s Detskou železnicou Košice malo svoj význam a hodnotu už v minulosti, kedy sme
spoločne vypravili vlaky, smerujúce za kultúrnymi klenotmi, zapísanými v rámci Svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Z Košíc sa môžeme do 100 minút dopraviť až
k osemnástim pamiatkam tohto druhu. A sprostredkovaním skvelej dostupnosti vlakovým
spojením, ich atraktivita a návštevnosť stúpla. Čo je samozrejme prirodzeným zámerom
Krajskej organizácie cestovného ruchu, Košice región Turizmus.“ Táto úspešná spolupráca
v minulosti a záujem predstavovať širokej verejnosti aj menej známe oblasti, podnietili
spoluprácu na projekte Cesta do praveku, ktorá prevedie cestujúcich históriou, ba až tisícky
rokov späť – do obdobia staršej doby bronzovej. Za významný archeologický komplex, bola
označená oblasť „Varhegy“, neďaleko obce Nižná Myšľa, vzdialená len 15 kilometrov od
Košíc. Návštevníkom podobu tohto obdobia približujú repliky pravekých domov, opevnenia,
či nedávno vytvorená a sprístupnená replika kultovej obetnej jamy, ktorú realizovalo
občianske združenie Collegium Myssle a bola podporená v rámci krajského dotačného
programu Terra Incognita. „Keď sa spoja viaceré subjekty a zorganizujú atraktívny projekt –
šanca na úspech je veľká. Bližšie spoznávať svoj región je moderný európsky trend v
cestovnom ruchu, najmä v tomto období. A kde začať lepšie, ako na archeologickej lokalite
európskeho významu?“, dopĺňa Ján Melich z OZ Cellegium Myssle.

Okrem cieľovej atrakcie výletu, archeoskanzenu, je pripravený taktiež bohatý sprievodný
program. Cestujúci sa budú môcť zúčastniť sa napríklad komentovanej prehliadky obce
Nižná Myšľa, zažiť panoramatický pohľad z vyhliadky Rímskokatolického kostola sv.
Mikuláša, či za zvukov stredovekých chorálov preskúmať katakomby, ukryté v podzemí
budovy bývalého kláštora, dnes sídla Myšlianského obecného múzea. Je teda zrejmé, že
obec Nižná Myšľa a jej okolie sú turisticky atraktívne a majú aj svoj archeologicky
význam. „Veľmi radi podporíme akúkoľvek aktivitu, ktorá prispeje k rozvoju mikro-regiónu
zviditeľnenia našej obce i samotného unikátneho archeologického náleziska, ktoré nemá na

Slovensku obdobu. Takéto hodnoty sme priam povolaní propagovať a sprístupňovať
verejnosti,“ hovorí starosta obce Nižná Myšľa, Miroslav Sisák. Sprístupňovanie oblastí tohto
významu je pre rozvoj turizmu v Košickom samosprávnom kraji kľúčové. Či už rozširovaním
povedomia alebo prakticky, posilneným dopravného spojenia.

V predaji sú obojsmerné cestovné lístky v cene 7 € (dospelý) a 4 € (deti od 3-18 rokov,
študent, dôchodca, ZŤP a ŤZPS), prípadne 20 € (rodinný – max. 2 dospelí a 5 deti).
Informácie o Ceste do praveku, ako aj online predaj lístkov, sú na webe
vylety.kosiceregion.com. Osobne je možné lístky zakúpiť v Regionálnom informačnom
bode, na Hlavnej 48 v Košiciach, alebo v pokladni Detskej železnice – stanica Čermeľ.

