
Program akce Zažít MHD jinak 

 jízdy dětským vlakem Cyklohráček Prokopským údolím: 

o trasa Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje 

o odjezdy ze Smíchova: 10:03, 11:03, 12:03, 13:08, 14:08, 15:38, 17:08 

o odjezdy z Řeporyj: 10:32, 11:32, 12:32, 13:40, 14:50, 16:20, 17:50 

o jízda zdarma 

 jízdy informační cyklotramvají na Barrandov: 

o trasa Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov 

o jízdy dle poptávky 

o výstava o cestování s kolem v MHD 

o jízda zdarma 

 ukázku nového elektrobusu SOR, který testuje DP Praha 

 ukázka nové tramvaje EVO1 

 ukázka nové informační techniky v autobusech PID 

 tančící nádraží (v odbavovací hale Smíchovského nádraží) 

o 17:00 hudební vystoupení skupiny The Unique 

o 18:00 taneční vystoupení Pole Dance 

 barevné autobusové nádraží (malování a zkrášlení prostor terminálu BUS) 

 květinová zastávka (květiny, mozaiky, dekorace na tramvajových zastávkách) 

 hravá zastávka (houpačka a oplétání zastávky v terminálu BUS) 

 dopravní závod ke 140. výročí pražské MHD: 

o „140 kilometrů s MHD“ – soutěž o nejrychlejší trasu s využitím všech druhů PID 

 Pravidla: (Zadání trasy a soutěžní bloček s lístky obdržíte na startu.) 

 Projeďte pomocí dopravních prostředků PID zadanou, cca 140 km dlouhou trasu ve směru 

uvedeném (směr TAM) nebo opačném (směr ZPĚT). 

 Uvedené linky PID jsou pouze informativní a lze použít kteroukoli linku vedenou bez přestupu 

v jednotlivě zadaném úseku. 

 Na začátku (na startu při nástupu), při každém přestupu a na konci (v cíli při výstupu) označte 

čitelně v označovači jízdenek PID v dopravním prostředku PID nebo na nástupišti či 

v přepravním prostoru jeden lístek ze soutěžního bločku. 

 Lístky označujte postupně za sebou, jak budete projíždět trasu (nikoli na přeskáčku). 

 Lístky nenahrazují platný jízdní doklad PID, ale slouží pouze k prokázání projetí zadané trasy! 

 Výhercem soutěže bude soutěžící, splní zadané podmínky pro trasu a projede ji nejrychleji. 

 Odevzdání soutěžního bločku je možné dne 16. 9. 2015 na Smíchovském nádraží u stánku 

PID do cca 19:00 nebo po celý den 17. 9. 2015 v informační centrum ROPID na Hlavním 

nádraží (součást zákaznického centra Českých drah) od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 18:30. 

 Výherce bude zveřejněn na webu ROPID (www.ropid.cz). 

o „140 minut s MHD“ – soutěž o nejzajímavější trasu s využitím všech druhů PID 

 Pravidla: (Zadání otázek a soutěžní bloček s lístky obdržíte na startu.) 

 Projeďte pomocí dopravních prostředků PID trasu splňující následující podmínky: 

 1) Začátek a konec je v zastávce/stanici Smíchovské nádraží/Praha-Smíchov. 

 2) Na zvolené trase použijte minimálně jedenkrát všechny dopravní prostředky PID (metro, 

tram, bus, vlak, přívoz). Lanovka není po dobu soutěže v provozu. 

 3) Při každém přestupu musíte změnit druh dopravního prostředku PID (metro, tram, bus, 

vlak, přívoz). 

 4) Při cestě využijte linek PID, jež jsou zároveň odpověďmi na 3 soutěžní dopravní otázky, 

které jsou součástí tohoto bločku (viz další strana). 

 Na začátku (na startu při nástupu), při každém přestupu a na konci (v cíli při výstupu) označte 

čitelně v označovači jízdenek PID v dopravním prostředku PID nebo na nástupišti či 

v přepravním prostoru jeden lístek ze soutěžního bločku. 

 Lístky označujte postupně za sebou, jak budete projíždět trasu (nikoli na přeskáčku). 

 Lístky nenahrazují platný jízdní doklad PID, ale slouží pouze k prokázání projetí zadané trasy! 

 Výhercem soutěže bude soutěžící, který splní zadané podmínky pro trasu a projede ji 

nejrychleji. 



 Odevzdání soutěžního bločku je možné dne 16. 9. 2015 na Smíchovském nádraží u stánku 

PID do cca 19:00. 

 Výherce bude zveřejněn na webu ROPID (www.ropid.cz). 

 


