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Praha, 12. září 2018 

Pražský Den železnice nabídne speciální vlaky 
i historické autobusy  

Sobota 15. zá ří bude v metropoli ve znamení regionálního Dne žele znice. 
Centrem oslav budou od 9 do 18 hodin železni ční stanice Praha-Smíchov 
a Praha-Uh říněves. České dráhy nabídnou jízdy zvláštních vlak ů, na které 
nasadí jak historická, tak moderní vozidla. Cestují cí se tak na benešovské trati 
svezou parním vlakem, historickou patrovou soupravo u v čele s lokomotivou 
„Bobinou“ nebo InterPanterem. Chyb ět nebude ani CityElefant, který zaveze 
zájemce na prohlídku odstavného nádraží ČD. Na pět linek v okolí Smíchova 
a Uhříněvsi vyjedou také historické autobusy.  

Mimo řádné vlaky v rámci pražského Dne železnice budou je zdit hlavn ě na benešovské trati.  Celkem 
třikrát během dne pojede ze Smíchova parní vlak v čele s lokomotivou 475.179 „Šlechti čna“ do Uhříněvsi 
a zpět. Jeho trasa povede střídavě přes Vršovice a přes Libeň. O kus dál, až do Říčan, budou jezdit vlaky, 
na které ČD „na střídačku“ nasadí moderní rychlíkovou jednotku InterPanter  a historickou patrovou soupravu 
řady Btjo s elektrickými lokomotivami „Bobina“ a „Banán“ . Trasu projedou celkem devětkrát tam a zpět. 
Speciální vlaky zavítají také na vlečku firmy Metrans. Ty budou začínat v Uhříněvsi a nasazena na nich bude 
moderní motorová souprava RegioShark . 

Kromě benešovské tratě jsou naplánované mimořádné jízdy také na další zajímavá místa: Ze Smíchova 
se zájemci svezou CityElefantem na prohlídku Odstavného nádraží Jih a parní vlak spole čnosti Zababa 
vyrazí do Prokopského údolí. 

Fanoušci městské hromadné dopravy se můžou těšit také na jízdy historickými autobusy . Ze Smíchova je 
zavezou do Výtopny Zlíchov, Království železnic nebo do Centra architektury a městského plánování. Tady se 
bude po celý den konat zajímavý odborný program pro malé i velké pod názvem DEPO CAMP. Historické 
autobusy ale pojedou také z Uhříněvsi – k metru Háje a také do okolních městských částí – Dubče, Lipan, 
Kolovrat nebo Královic. Celkem bude v provozu pět autobusových linek: 

• PID 1 – okružní trasa Smíchovké nádraží – Výtopna Zlíchov – Království železnice – Smíchovské nádraží; 
linkový autobus Škoda 706 RTO  

• PID 2 – Smíchovské nádraží – Centrum architektury a městského plánování a zpět; Škoda 706 RO 
• PID 3 – Nádraží Uhříněves – Háje a zpět; kloubový Ikarus 280 
• PID 4 – okružní trasa Nádraží Uhříněves – Dubeč – Koloděje – Hájek – Královice – Nádraží Uhříněves; 

Karosa ŠD 11 
• PID 5 – okružní trasa Nádraží Uhříněves – Kolovraty – Lipany – Nedvězí – Nádraží Uhříněves; Škoda 706 

RTO LUX. 

V 15:00 bude zajištěna také komentovaná jízda tramvají T3 „Měsíček“ z Moráně po trase Albertov – Otakarova 
– I. P. Pavlova – Slavia – Strašnická – Želivského – Krejcárek – Palmovka – Strossmayerovo nám. – 
Malostranská – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží. 

V parních vlacích bude platit zvláštní jízdné, hist orickými autobusy a soupravou RegioShark se svezou 
cestující zdarma. V ostatních vlacích bude platit b ěžné jízdné ČD a PID. 
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Další program na nádraží Praha-Smíchov 
• jízdy historického motoráčku a šlapací drezíny v obvodu stanice´ 
• výstava modelového kolejiště 
• doprovodný kulturní program 
• tradiční workshop PID 
• informační stánky PID, ČD, SŽDC a ČD Cargo 
• expozice o vlakové poště ve vagoně 
• skákací hrad a dílnička pro děti 
• prezentace hasičů SŽDC 

Další program na nádraží Praha-Uh říněves  

• výstava modelového kolejiště 
• doprovodný kulturní program 
• informační stánek PID, ČD, ČD Cargo, Metrans a městské části Praha 22 
• skákací hrad pro děti a hernička ve voze, focení s maskotem Elfíkem 
• prezentace hasičů z Kolovrat 

Doprovodný program v Centru architektury a m ěstského plánování 

V Centru architektury a městského plánování bude připraven program pro děti i dospělé na téma mobility, 
dopravy a ekologie: workshopy, přednášky, promítání, diskuze, modelování, historický autobus a jízda 
vyhlídkovou tramvají. Depo CAMP odstartuje program věnovaný dopravě v rámci Evropského týdne mobility. 

V Amfiteátru budou v hodinových intervalech začínat poutavé přednášky o aktuálních městských tématech: 

• 9:15 – Představení nového terminálu Smíchov – postup prací, finalizace návrhu, představení budoucího 
vývoje 

• 10:15 – Představení studie Motolské údolí, potenciál zklidnění ulic Plzeňská a Vrchlického, vize nových 
městských bulvárů 

• 11:15 – Představení práce strojvedoucího. Jaké je v Praze a okolí řídit vlak a co profese strojvedoucího 
obnáší? 

• 12:15 – Kvíz o největšího šotouše – zábavný kvíz o největšího znalce Pražské integrované dopravy 
• 13:15 – Představení práce se železničními viadukty, příkladová studie Negrelliho viaduktu a Karlína. 
• 14:15 – Představení Standardu zastávek PID – „kuchařky“ k budování kvalitních zastávek a přestupních 

bodů veřejné dopravy 
• 15:15 – Spořilovská – rušná spojnice v zástavbě; zakrytí a kultivace veřejného prostoru 
• 16:15 – Nový informační systém v Praze 
• 17:15 – Co je to chytrá doprava? 
• 18:15 Promítání: historický průlet MHD v Praze od koňky až po metro. Unikátní historické fotografie Archivu 

DPP a IPR, výběr pana J. Fojtíka 

Ve Velkém sálu  budou připravena promítání záběrů z provozu: Návštěvníci se podívají na živé záběry 
ze smíchovského a hlavního nádraží nebo Mazačky a promítat se budou také čelní záběry z vlaků, tramvají 
a metra. V sálu A  a na chodbě pak budou probíhat akce pro děti – workshop, doprovodně-vzdělávací program 
k veřejné dopravě a udržitelné mobilitě a další zábavný program. 

Doprovodný program ve výtopn ě Zlíchov  

• jízdy parním vlakem v trase „Praha-Smíchov – výh. Prokopské údolí“ a zpět 
• výstava parních a motorových lokomotiv 
• provozní parní válec ČKD Mamut 1930 
• tramvajový vůz Ringhoffer Krasin 1932 
• provozní parní voračka 
• občerstvení v barovém voze Pivák 
• výstava modulového kolejiště HOe 



 

 

Doprovodný program v Království železnic  

• největší modelové kolejiště ve střední a východní Evropě 

• každý cestující v historickém autobusu na lince PID1 obdrží při nástupu do vozu slevový poukaz v hodnotě 
50% z ceny vstupného do Království železnic 

• na infostáncích PID navíc návštěvníci zdarma obdrží další slevovou poukázku na jednu dětskou vstupenku 
v hodnotě 160 Kč 

Podrobné informace k programu jsou na webu https:// pid.cz/prazsky-zeleznicni-den-2018/.  
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