
© ROPID, srpen 2020

234 704 560
www.pid.cz

Pražský  
železniční den
Sobota 12. září 2020 9:00 – 17:00
Praha Masarykovo nádraží
V sobotu 12. září 2020 od 09:00 do 17:00 proběhne letošní první velkolepá dopravní 
akce, na které se budete moci svézt historickými vlaky, tramvajemi, autobusy 
a soupravou metra 81-71. Další ročník Pražského železničního dne se tentokrát 
uskuteční na pražském Masarykově nádraží, ke kterému se v letošním roce váže 
několik důležitých výročí. Doprovodný program se bude odehrávat na několika 
dalších místech především v okolí Prahy.

Mimořádné jízdy vlaků:
Parní vlak vedený lokomotivou 475 „Šlechtična“ ve třech různých trasách:
•	I. jízda: Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Praha- Veleslavín a zpět

•	II. jízda: Praha Masarykovo nádraží – Úvaly – Český Brod a zpět

•	III. jízda: Praha Masarykovo nádraží – Čelákovice – Lysá nad Labem a zpět

•	ve vlaku platí zvláštní jízdné: jedna cesta 50 Kč / zpáteční 100 Kč

•	 jízdenky se budou prodávat přímo ve vozidle, předprodej není zajištěn

Parní motorový vůz Komarek a historická motorová souprava ve dvou různých 
trasách:

•	 jízdy v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice a zpět

•	vyhlídkové jízdy po Negrelliho viaduktu

•	ve vlaku platí zvláštní jízdné: jedna cesta 50 Kč / zpáteční 100 Kč

•	 jízdenky se budou prodávat přímo ve vozidle, předprodej není zajištěn.

Elektrická jednotka řady 451 „Žabotlam“ v trase Praha Masarykovo nádraží – Úvaly 
– Český Brod a zpět

•	ve vlaku platí Tarif PID a ČD

Elektrická jednotka řady 460 „Tornádo“ v trase Praha Masarykovo nádraží 
– Praha- Podbaba – Roztoky u Prahy“ a zpět (dva vlaky jedou až do/z Libčic nad 
Vltavou)
•	ve vlaku platí Tarif PID a ČD

Historické autobusy:
Linka PID  pojede v okružní trase: „Masarykovo nádraží – Florenc – Vltavská 
(Nádraží Bubny) – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží“

•	na linku budou nasazeny vozy Karosa ŠD 11 a Ikarus 280

•	přeprava na uvedené autobusové lince je zdarma

Historická souprava metra:
Na trase metra linky B  bude v provozu historická souprava 81-71 v úseku Nové 
Butovice (Dukelská) – Florenc (Sokolovská) 

•	Souprava bude v provozu cca od 10:15 do 16:30 v intervalu cca 60 minut 
(celkem 6,5 párů spojů)

•	platí Tarif PID

Historická tramvaj:
Linka 42  v okružní trase: Florenc (smyčka) – Bílá labuť – Masarykovo nádraží 
– Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Lazarská – Národní třída – Národní 
divadlo – Staroměstská – Malostranská –  Královský letohrádek – Pražský hrad 
– Brusnice – Prašný most – Hradčanská – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická 
– Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Štvanice – Těšnov – Florenc (smyčka)

•	 linka je v provozu cca od 9:40 do 17:00 v intervalu 60 minut (celkem 7,5 
okružních jízd)

•	přeprava na uvedené tramvajové lince je zdarma

Doprovodný program 
žst. Praha Masarykovo nádraží
•	 jízdy zvláštních vlaků po okolních železničních tratích

•	stacionární výstava tzv. Legiovlaku

•	výstava železničních vozidel

•	otevření budoucího depozitáře Národního technického muzea

•	 informační stánky: PID, České dráhy, Prague City Tourism, Switzerland Tourism

•	okružní jízdy historických autobusů Ikarus 280 a Karosa ŠD 11

•	okružní jízdy historických tramvají

žst. Praha-Dejvice
•	akce pořádaná Správou železnic s. o. (Rodinný den)

žst. Roztoky u Prahy
•	zpřístupnění modelového kolejiště Klubu železničních modelářů

žst. Úvaly
•	komentované vycházky po historii Úval a k úvalskému železničnímu viaduktu

•	 jízdy historické drezíny

žst. Český Brod
•	slavnostní otevření parkoviště B+R

•	výstava modelového kolejiště ve vlakové čekárně

•	vystoupení hudební skupiny M.A.S.H.


