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Pražský železni ční den na Smíchov ě a Regionální den PID 

v Hostivici 7. 9. 2019 

V sobotu 7. září 2019 proběhnou od 10:00 do cca 18:00 dvě velkolepé dopravní akce, které 
budou vzájemně propojeny historickými i moderními vlaky, tramvajemi a autobusy. Na vlakovém 
nádraží Praha-Smíchov se uskuteční další ročník Pražského železničního dne, v Hostivici se pak 
odehraje další z Regionálních dnů Pražské integrované dopravy, a to při příležitosti 25 let od 
integrace veřejné dopravy v oblasti Hostivice do systému Pražské integrované dopravy. Bohatý 
doprovodný program čeká na všechny malé i velké návštěvníky nejen na smíchovském či 
hostivickém nádraží, ale také přímo na Husově náměstí v Hostivici při příležitosti konání 
Městských pivních slavností. 

Čím se můžete svézt? 
• parní vlak vedený lokomotivou řady 556.0 „Štokr “ ze Smíchova do Hostivice či do Řevnic 
• motorový vůz řady M 131 „Hurvínek “ na okružních jízdách ze Smíchova přes Rudnou u 

Prahy a Hostivice zpět na Smíchov. 
• vlak vedený lokomotivou řady 759 „Kyklop “ také na okružních jízdách do Rudné u Prahy a 

do Hostivice. 
• elektrická jednotka řady 660 „InterPanter “ ze Smíchova přes Radotín do Krče a zpět 
• tradiční historický vlak Pražský motorá ček mimořádně prodloužený až do Hostivice  
• mimořádná jízda výletním vlakem Cyklohrá ček na oslavy 140 let SDH Zlonice 
• motorová jednotka řady 845 dopravce Arriva vlaky na trase mezi Prahou-Veleslavín, 

Hostivicí a Kladnem 
• třívozová souprava historických tramvají  mezi Smíchovským nádražím, Andělem a 

Sídlištěm Řepy 
• historické autobusy  po okolí Smíchova či Hostivice 
• spanilá jízda veterán ů po Hostivici včetně výstavy vozidel  
• jízdy na šlapací drezíně na nádraží v Hostivici (inspektorská dresina z roku 1851) 

V parním vlaku ČD vedeném lokomotivou „Štokr“ bude platit speciální jízdné, jízdní doklady se 
budou prodávat až přímo ve vlaku. V ostatních vlacích ČD bude platit Tarif PID nebo Tarif ČD, 
v historické tramvaji, historických autobusech a ve vlacích dopravce Arriva vlaky bude přeprava 
zdarma.  

Na co se m ůžete těšit na nádraží Praha-Smíchov a v jeho okolí  
• výstava lokomotiv s možností prohlídky 
• tradiční informační stánky PID a Českých drah 
• tradiční workshop PID s hrami ve voze „Vláček Hráček“ 
• stánky s občerstvením 
• prohlídky Království železnic za zvýhodněné vstupné 
• nostalgické jízdy historickým autobusem na lince „PID 1“ (okružní jízdy v trase „Smíchovské 

nádraží – Království železnic – Smíchovské nádraží) 
• jízdy historickými i moderními vlaky do okolí (v Praze do Radotína a Krče, ve Středočeském 

kraji do Řevnic, Rudné u Prahy či Hostivice) 
• vystoupení staropražské kapely TŘEHUSK 
• výstava modelového kolejiště 
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• focení s Elfíkem 
• doprovodný program DDM Prahy 5 (umělecký kovář, výtvarná a dílna, stánek s hlavolamy 

aj.) 
• interaktivní výstava Modelářského kroužku modulové železnice DDM Prahy 5 a Slivence od 

10 do 17 hodin v Křižovnickém dvoře ve Slivenci (ul. Ke Smíchovu 8/141) – k vidění bude 
jízda po jednokolejné trati (H0, H0e) v délce 80 m 

• prohlídky Výtopny Zlíchov 

Na co se m ůžete těšit v Hostivici 
• prezentace hasičské techniky SŽDC 
• prezentace pivovarů z ČR na dalším ročníku Městských pivních slavností 
• hudební vystoupení známých českých kapel 
• fotografická výstava „25 let PID v Hostivici“ v budově městského úřadu 
• zahradní železnice na hostivickém nádraží 
• prezentace Letiště Václava Havla 
• tradiční informační stánky PID a Českých drah 
• stánky s občerstvením 
• nostalgické jízdy historickými autobusy na lince „PID 2“ (Hostivice, Nádraží – Sídliště Řepy a 

zpět) a na lince „PID 3“ (Hostivice, Ve Vilkách – Zličín a zpět) 
• jízdy historickými vlaky do okolí 
Doprovodný program v Království železnic: 
• v den akce sleva 50 % na vstupné pro návštěvu největšího modelového kolejiště ve střední i 

východní Evropě 
• každý cestující historického autobusu (linka PID1) obdrží při nástupu do vozu slevový 

poukaz v hodnotě 50 % z ceny vstupného 
• na infostáncích PID nebo v Cyklohráčku navíc zdarma obdržíte další slevovou poukázku pro 

1 dětskou vstupenku v hodnotě 160 Kč 
 
Podrobný program akce: https://pid.cz/den_pid_smichov_hostivice_20190907/ a 

https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/praha/prazsky-zeleznicni-den-na-smichove/15811. 
 
Filip Drápal 
tiskový mluvčí ROPID 


