Vídeň má novou atrakci. Království
železnic najdete nyní i v Prateru.
Od pátku, 6. srpna, naleznou rodiny s dětmi novou atrakci ve vídeňském
Prateru. Království železnic sem totiž láká své návštěvníky na obří modelové
kolejiště. To je hned po Hamburku druhým největším modelovým kolejištěm v
Evropě.
Návštěvníci modelového kolejiště ve Vídni se nově mohou těšit na kolejiště o ploše
1 000 m2, na kterém naleznou zjednodušenou železniční síť, krajinné, historické i
průmyslové dominanty, a to nejen Vídně, ale všech rakouských spolkových zemí.
Kolejiště zobrazuje život ve velkých městech, stejně jako v horských střediscích,
turisticky atraktivní lokality i práci v železničním depu.
Modelové kolejiště věnující se Vídni se rozprostírá na ploše o velikosti 270 m2 a
věrně prezentuje více než 70 dominant města, stovky typických městských domů i
obyvatele modelového města. V ulicích mohou návštěvníci sledovat pohybující se
auta a tramvaje, v provozu je také metro a pochopitelně i 60 vlakových souprav.
Zapojit se do dění ve „městě“ se mohou i samotní návštěvníci. Okolo kolejiště jsou
totiž instalována interaktivní tlačítka, kterými návštěvníci vdechují život některým
atrakcím v kolejišti. Atmosféru dotváří pravidelný cyklus dne a noci, v níž pohled na
kolejiště rozzáří tisíce pouličních, nádražních, parkových lamp i v neposlední řadě i
tváře dětí.
Modely zbylých spolkových zemí budou podle slov šéfa Království železnic Matěje
Horna postupně doplňovány a otevírány v plánovaném rozsahu cca 200 m 2/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“, dodává Horn.
Království železnic nalezneme i v Praze. Stálá expozice největší modelové železnice
v ČR je situována na pražském Smíchově a zjednodušeným železničním modelem
České republiky se svou rozlohou řadí hned za Vídeň na třetí místo v Evropě.
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi
Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře
Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy.
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