
Bang Sue Grand Station: pohled na budoucnost železniční dopravy v Thajsku 

 

Hua Lamphong je pro mnohé lidi synonynem železniční dopravy v Thajsku. Nicméně to se brzy změní 

díky chystané inovaci, a tou je chystané nádraží Bang Sue Grand Station. 

Železniční přeprava patří k těm nejoblíbenějším spojením po Thajském království.  Cestování vlakem 

je snadné, laciné a často vzrušující.  Pro mnoho turistů je způsob vlakové dopravy na dlouhé 

vzdálenosti např. mezi Bangkokem, Chiang Mai a Phuketem také jedinečná možnost, jak poznat 

zblízka thajskou kulturu a styl života. 

Cestování vlakem je standartní působ dopravy pro turisty  i místní obyvatele. Zatímco místní často 

využívají vlak k dojíždění na různé vzdálenosti, přepravu zboží a cestování mezi provinciemi k 

návštěvám svých rodin, ostřílení turisté  ocení při cestování různými trasami různorodost střídající se 



krajiny za oknem vlaku,  krásné scenérie a když mají štěstí, zahlédnou i trhovce, rychle uskakující i se 

svým zbožím z kolejí před blížícím se vlakem a pak rychle rozkládající své zboží zpět.  

 

Bang Sue Grand Station, jehož výstavba trvala několik posledních let, by se mohla pro některá 

spojení otevřít již koncem roku 2021. Asi nejpůsobivější novinkou, kterou nabízí, je napojení 

rychlovlaku. Jako první je plánovaná trasa Bangkok- Nong Khai v Isanu ( serverovýchod Thajska).  

Součástí plánu je propojit Thajsko i s jinými zeměmi, jako jsou např. Singapur nebo Čína.   

Místní obyvatelé  ocení zejména  to, že Bang Sue Grand Station bude fungovat jako dopravní uzel s 

napojením nadzemního železničního spojení na letiště a napojení na metro v podzemí.  

Kromě otevření velkého nádraží Bang Sue jako nového centrálního uzlu pro cestování vlakem 

v Thajsku, představil SRT v loňském roce také nový online rezervační systém. Tento nový systém s 

názvem „DTicket“ usnadňuje a urychluje rezervace jízdenek na vlak pro vnitrostátní cestování v 

Thajsku, a je k dispozici  v thajštině nebo angličtině. Tuto stránku naleznete 

zde:  www.dticket.railway.co.th      

Chcete-li získat aktuální informace o  budovaném nádraží, sledujte  Bang Sue Grand Station na 

Facebooku: www.facebook.com/BangSueGrandStation, na Instagramu a Twitteru ji najdete pomocí 

hashtagu „Rotfai Thai (což znamená “Thajský vlak”). Tento hashtag umožňuje tvůrcům obsahu spojit 

se s různými vlakovými nadšenci. Tato komunita sdílí své nápady a zkušenosti s thajskými 

železničními systémy s ostatními milovníky vlaků po celém světě. 

 

http://www.dticket.railway.co.th/

