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Autobusový den PID v Letňanech 8. 4. 2017 

V sobotu 8. dubna 2017 od 10:00 do 17:00 se bude v autobusovém terminálu na konečné 
stanici metra Letňany konat Autobusový den PID u příležitosti oslav 25. výročí příměstských 
autobusových linek Pražské integrované dopravy. Návštěvníci si budou moci prohlédnout 
přehlídku současných typů autobusů Pražské integrované dopravy jednotlivých dopravců, svézt se 
historickými autobusy na zvláštních linkách, prohlédnout si Koordinační dispečink PID nebo si 
s námi zasoutěžit o zajímavé ceny. Jedná se o největší přehlídku autobusů v Praze od roku 2010 a 
naprosto ojedinělou akci co do počtu nasazených historických autobusů pro veřejnost.  

Na ploše autobusového terminálu, kde bude vystaveno cca 30 současných autobusů všech 
dopravců, bude také doprovodný program pro celou rodinu včetně občerstvení a možnosti získání 
zajímavých cen po splnění zadaných úkolů. Návštěvníci obdrží také čerstvě vydanou brožuru 
o autobusových dopravcích PID. Na akci se podílí také Dopravní podnik hl. m. Prahy, který vyčlení 
pro zvláštní jízdy na lince do Hovorčovic muzejní Karosu B731, dále zde bude vystaven historický 
autobus Karosa ŠM 11. Elektrobus Dopravního podniku bude zajišťovat dopravu na probíhající 
veletrh na výstavišti Letňany. 

Vzhledem k očekávanému zájmu doporučujeme si pro zajištění místa v jednom z historických 
autobusů vyzvednout na stánku ROPID místenku na příslušný spoj. Také upozorňujeme, že ve 
většině historických autobusů není dovolena přeprava kočárků. Jízdy historickými autobusy jsou 
zdarma.  

Na co se můžete těšit: 
 Přehlídka současných typů autobusů všech dopravců PID. 
 Autobusový kvíz o zajímavé ceny (formulář k vyzvednutí na stánku ROPID). 
 Den otevřených dveří na Koordinačním dispečinku ROPID. 
 Aktivity a soutěže pro děti, skákací hrad. 
 Jízdy historickými autobusy do okolí. 
 Elektrobus na lince 758 k výstavišti Letňany. 
 Uhříněveské pivo z pivovaru Uhříněves. 

Historická vozidla k vidění a svezení: 
 kloubový Ikarus 280 příměstského provedení 
 kloubový Ikarus 280 městského provedení 
 Škoda 706 RTO linkový s přívěsem 
 osobní návěs Karosa NO 80 
 Karosa ŠL 11 
 Karosa C 734 
 Karosa B 731 

Trasy historických autobusů: 
 PID1: Letňany – Prosek – Kobylisy – Bohnice – Kobylisy – Prosek – Letňany 
 PID2: Letňany – Vinoř – Ctěnice – Kbely – Letňany 
 PID3: Letňany – Čakovice – Letňany 
 PID4: Letňany – Prosek – Českomoravská – Prosek – Letňany 
 PID5: Letňany – Hovorčovice – Letňany (po trase první příměstské linky PID 351) 

Příloha: informační leták 

Podrobné info o akci zde: https://ropid.cz/autobusovy-den-pid-v-letnanech-8-4-2017/  
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