Pražský

železniční den
Sobota 11. září 2021 9:00 – 17:00
Praha Masarykovo nádraží
V sobotu 11. září 2021 od 09:00 do 17:00 hod. proběhne další ročník Pražského
železničního dne, který se uskuteční opět na pražském Masarykově nádraží. Letošní
první velkolepá akce přinese návštěvníkům možnost svézt se již tradičně historickými
vlaky a autobusy nejen v centru metropole, ale i v okolí hlavního města.

Mimořádné jízdy vlaků:
Parní vlak vedený lokomotivou 475 „Šlechtična“ ve třech různých trasách:
• I. jízda: Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Hostivice a zpět
• II. jízda: Praha Masarykovo nádraží – Praha-Kbely – Praha-Čakovice
– Neratovice-sídliště – Neratovice a zpět
• III. jízda: Praha Masarykovo nádraží – Úvaly – Český Brod a zpět
• ve vlaku platí zvláštní jízdné: základní globální cena – 100 Kč (jednosměrná);
snížená globální cena – 60 Kč (jednosměrná)
• jízdenky jsou k dostání ve všech pokladnách a na e-shopu ČD, zbývající
jízdenky bude možné zakoupit také v den akce na pokladnách ČD
a u průvodčích ve vlaku
Historická patrová souprava:
• 4 okružní jízdy z Prahy Masarykova nádraží po pražských spojkách (doba
jízdy cca 70 min.)
• ve vlaku platí zvláštní jízdné: základní globální cena – 80 Kč (okružní);
snížená globální cena – 50 Kč (okružní)
• jízdenky jsou k dostání ve všech pokladnách a na e-shopu ČD, zbývající jízdenky
bude možné zakoupit také v den akce na pokladnách ČD a u průvodčích ve vlaku
Parní vlak vedený lokomotivou 414 „Heligon“ a historická motorová souprava:
• jízdy v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice a zpět
• ve vlaku platí zvláštní jízdné: jednosměrná jízda 50 Kč, zpáteční 100 Kč
• jízdenky jsou k dostání až v den akce v pokladnách Českých drah
nebo u průvodčích v konkrétních vlacích

Historická motorová souprava:
• 3 vyhlídkové jízdy z Prahy Masarykova nádraží po Negrelliho viaduktu
(doba jízdy cca 20 min.)
• ve vlaku platí zvláštní jízdné: 50 Kč (jedna vyhlídková jízda)
• jízdenky jsou k dostání až v den akce v pokladnách Českých drah
nebo u průvodčích v konkrétních vlacích
Elektrická jednotka řady 451 „Žabotlam“ v trase Praha Masarykovo nádraží
– Český Brod
• vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách jako linka S1
• ve vlaku platí běžný Tarif PID a ČD
Moderní elektrická souprava 660 „InterPanter“ v trase Praha Masarykovo nádraží
– Kralupy nad Vltavou:
• vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách jako linka S4
• ve vlaku platí běžný Tarif PID a ČD

Historické autobusy:
Linka PID pojede v okružní trase: „Masarykovo nádraží – Florenc – Hradčanská
– Vozovna Střešovice – Hradčanská – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží“
• na linku budou nasazeny vozy Karosa ŠD 11, Ikarus 280 a Škoda 706 RTO
LUX
• v zastávce Hradčanská možnost návštěvy akce pořádané
Správou železnic s. o. (Rodinný den) na nádraží Praha-Dejvice
• v zastávce Vozovna Střešovice možnost návštěvy Muzea MHD
• přeprava na uvedené autobusové lince je zdarma
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Doprovodný program
žst. Praha Masarykovo nádraží
•
•
•
•
•

jízdy zvláštních vlaků po okolních železničních tratích
výstava kolejových vozidel ČD
prohlídka Masarykova salonku
doprovodný program pro děti
informační stánky Pražské integrované dopravy, Českých drah
a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
• okružní jízdy historických autobusů

žst. Praha-Dejvice
• akce pořádaná Správou železnic s. o. (Rodinný den)
• na akci bude zavedena zvláštní linka „PID“ vedená historickými autobusy
(zast. Hradčanská)

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

