KRÁLOVSTVÍ VE VÍDNI OTEVÍRÁ
Ústav modelů ve vzdělávání,
zapsaný ústav
Sídlo:
Roháčova 14
130 00 Praha 3
Kanceláře:
Klicperova 2
150 00 Praha 5
IČ: 033 80 092
DIČ: CZ03380092
Zapsán:
Městský soud v Praze
oddíl U, vložka 65

6. srpna 2020 poprvé otevře nová atrakce pro rodiny s dětmi ve vídeňském Prateru. Stálá
expozice zahajuje s obřím modelovým kolejištěm, prezentujícím model města Vídně a mnoha
dalšími atrakcemi. Nový cíl fanoušků železnice a rodinné zábavy všeho věku naleznete na adrese
Prater 119, poblíž stanice U2 Messe Prateer a jen pár metrů od populární restaurace
Schweizerhaus. Königreich der Eisenbahnen je sesterskou expozicí pražského Království železnic
– největšího modelového kolejiště ve střední Evropě. To je v provozu již více než 10 let a nyní
přináší svou nabídku rodinné zábavy návštěvníkům Prateru a obyvatelům Vídně. Vloženými 13
mil. € se tak do Vídně dostává (po Hamburku) druhá největší kapitálová investice v segmentu
modelových kolejišť.

Po letech příprav a výstavby bude 6. srpna 2020, za účasti J. E. Velvyslankyně ČR v Rakousku,
vedení městské části, parku Prater a dalších partnerů, expozice slavnostně otevřena pro
veřejnost.
Obsah expozice
Velké modelové kolejiště je provedeno v měřítku H0 (1:87) a postupně na cílové ploše
kolejiště 1000 m2 představí zjednodušenou železniční síť, krajinné, historické i průmyslové
dominanty všech rakouských spolkových zemí. Zobrazí život ve velkých městech, stejně jako
v horských střediscích, turisticky atraktivní lokality i těžkou práci v železničním depu. V první
etapě – modelovém zpracování hlavního města Vídně – s rozlohou 270 m2, prezentuje více
než 70 dominant města (zakázkových modelů, věrných kopií existujících objektů), stovky
typických městských domů i tisíce figurek, malých obyvatel modelového města. V ulicích se
pohybují auta a tramvaje, v provozu je metro a pochopitelně také 60 vlakových souprav.
Okolo kolejiště jsou instalována interaktivní tlačítka, kterými návštěvníci vdechnou život
některým atrakcím v kolejišti. Atmosféru dotváří pravidelný cyklus dne a noci, v níž pohled na
kolejiště rozzáří tisíce pouličních, nádražních i parkových lamp.
Modely zbylých spolkových zemí budou postupně doplňovány a otevírány v plánovaném
rozsahu cca 200 m2/rok. Modelové provedení každé ze zemí bude s otevřením propojeno s již
existujícími, kolejiště tedy bude stále větší a složitější. Prostor vyhrazený pro tato kolejiště
bude zatím využit doplňkovými atrakcemi: závodní drahou pro sportovní vozy nebo náročnou
tratí pro malá stavební vozidla, obojí rádiem řízené modely. K dispozici je také velká herna
s prolézačkami, menší herní prostory s dřevěnými vláčky a zelené pozadí pro tvorbu
unikátních fotografií na památku návštěvy.
Spojení zážitku, zábavy a vzdělávání
Vzhledem k primární cílové skupině expozice (rodiny s dětmi), bude expozice využita také jako
pomůcka pro seznámení s tématy modelování staveb, železniční techniky, a především
dopravní výchovy školním exkurzím i široké veřejnosti. Mimo běžnou návštěvu tak brzy bude
možné využít nabídky speciálních komentovaných prohlídek, programů zaměřených na
bezpečný pohyb v okolí železnice, technická povolání, řemesla a další. V této oblasti plánuje
expozice spolupráci se zainteresovanými vzdělávacími institucemi, muzei, řemeslnými cechy
a dalšími organizacemi. Podstatou programu však bude prevence dětských úrazů v dopravě,
cílem spolupráce se školami, je posílení povědomí dětí o správném chování v dopravních

prostředcích i mimo ně, a především respektu k ostatním účastníkům silničního i kolejového
provozu.
Úcta k životnímu prostředí a udržitelný rozvoj
14 metrů vysoká dvoupodlažní budova, s podlahovou plochou 3500 m2, která byla pro
expozici nově postavena je energeticky soběstačná. Potřebnou elektrickou energii zajišťují
solární panely, instalované na střeše. K chlazení a vytápění budovy je využito tepelné
čerpadlo, z podzemních vod. Pomocí těchto systémů, spolu s účinnou izolací a inovativnímu
vytápění, bude v objektu o celý rok stálá a příjemná teplota.
Partnery expozice jsou:






Království železnic, Praha: know-how (výstavba a 10 let provozu sesterské expozice)
Wien Energie: fotovoltaika, tepelné čerpadlo napojené na podzemní vrt
Siemens Austria: požární a zabezpečovací technika, čidla pro automatizaci vytápění
a chlazení
Wiener Linien: dodávka vyřazených dopravních prostředků (jako první tram E1),
část sortimentu prodejny suvenýrů
ÖBB: cross-marketing: slevy pro držitele diskontních a ročních karet, další projekty
se připravují.

Základní fakta:
Podlahová plocha objektu (netto): ................................................... 3 973 m2
Cílová plocha modelového kolejiště: ................................................ 1 000 m2
Plánovaná roční návštěvnost: ....................................................... 350 000
Plocha modelového kolejiště Vídeň: ..................................................... 270 m2
Počet domů a stavebnic: ................................................................ 198
Počet zakázkových modelů dominant: ............................................ 73
Počet vlakových lokomotiv: ............................................................. 63
Počet vagonů: ............................................................................... 300
Tramvaje, U-Bahn: .......................................................................... 10
Pohyblivá vozidla: ............................................................................ 60
Statická vozidla: ........................................................................... 230
Počet figurek: ........................................................................... 11 450
Počet interaktivních tlačítek: .......................................................... 28
Počet městských, parkových a nádražních lamp: .................... 13 700




www: http://www.koenigreich-der-eisenbahnen.at
FCB:facebook.com/Koenigreich.der.Eisenbahnen
Ilustrační fotografie k použití (foceno před otevřením expozice)

Kontakt:
Rudolf Pospíšil, mluvčí projektu, tel.: 774 044 417
rudolf.pospisil@umvv.cz, rudolf.pospisil@kralovstvi-zeleznic.cz

O projektu Království železnic
Království železnic je stálá expozice největší modelové železnice v ČR, situovaná na ploše 3500 m 2 ve dvou podzemních
podlažích administrativního centra Anděl City, kde se postupně buduje zjednodušený železniční model České republiky,
ale již nyní je v provozu 600 čtverečních metrů modelových kolejišť, a je tak největším podobným centrem zábavy a poučení
pro malé i velké nejen u nás, ale i ve střední Evropě.
Expozice je otevřena denně, včetně svátků a prázdnin od 9:00 do 19:00 a poslední vstupenky se prodávají v 18:00.
Samostatná expozice Model Prahy je v pondělí uzavřena. Adresa expozice: Stroupežnického 23, Praha 5.
Provozovatelem smíchovského Království železnic je: Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústav.

