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Brno, 8. září 2010 

Párou do Oslavan nebo Mikulovským expresem 
na Pálavské vinobraní 

Na sobotu 11. zá ří připravily České dráhy jízdu parního vlaku z brn ěnského 

hlavního nádraží do Oslavan v rámci Oslavanských hi storických slavností 

a Dnů Evropského d ědictví v Ivan čicích. Milovníci vína mohou ve stejný den 

vyrazit na Pálavské vinobraní Mikulovským expresem.  Na své si p řijdou 

i fandové cykloturistiky. V obou vlacích je za řazen vůz umožňující p řepravu 

jízdních kol. P řeprava jízdních kol bude zdarma.  

 
Sobotní parní vlak do Ivan čic a Oslavan  

 

Vlak tažený parní lokomotivou 433.001 „Skali čák“, vyrobenou v roce 1948 v Lokomotivce ČKD, bude 

sestaven z historických voz ů ze 40. a 50. let. Na jeho konci bude za řazen i jeden v ůz vhodný 

pro p řepravou jízdních kol , a tak se cestující mohou vydat s kolem na projížďku nádherným krajem údolí 

řek Oslavy a Jihlavy. V regionu jsou čtyři tématické okružní cyklostezky: Templářská, Energetická, 

Pivovarská a Hornická. Přeprava kol je zcela zdarma. Cílem historického vlak u jsou Dny Evropského 

dědictví v Ivan čicích a Oslavanské historické slavnosti. V Ivančicích, rodišti Vladimíra Menšíka, mohou 

zájemci navštívit řadu kulturních památek, třeba expozici slavného rodáka nebo výstavu k 150. výročí 

narození Alfonse Muchy. V Oslavanech budou probíhat Historické slavnosti s historickým průvodem krále 

Přemysla Otakara I., rytířský turnaj, dobové tržiště, kejklíři, muzikanti. Děti se pobaví v zámeckém parku, kde 

jsou připraveny hry a soutěže. Otevřeno bude i Muzeum hornictví a energetiky nebo Hasičské muzeum. Vlak 

odjíždí z  brněnského hlavního nádraží osm minut po deváté a zpět se vrací z Oslavan v 15:25. Součástí 

programu je také jízda parního vlaku z Oslavan do Moravského Krumlova a zpět. 

 

Cestující zaplatí za zpáte ční jízdné ze stanic Brno hl.n. až St řelice 160 korun. Z Radostic až Ivan čic 

stojí zpáte ční jízdné 80 korun. Pro jízdu z Oslavan do Moravské ho Krumlova je jednotné zpáte ční 

jízdné 80 K č. Poloviční jízdné platí děti do 15 let, důchodci a žáci (po předložení příslušného průkazu 

pro trať, kudy vlak jede) a uživatelé ročních síťových jízdenek. 75% slevu na jízdné dostanou držitelé 

průkazů ZTP a ZTP/P. Ostatní tarifní ani mimotarifní výhody neplatí. Bližší informace získají zájemci v ČD 

centru na brněnském hlavním nádraží nebo na telefonním čísle 972 625 802. 

 

 



 

Jízdní řád parního vlaku z Brna hl.n. do Ivan čic na Morav ě a Oslavan a zp ět 

11. září 2010 

9:08 Brno hl. n. 16:30 

9:21 Troubsko 16:17 

9:25 Střelice dolní 16:13 

9:29 Střelice 16:09 

9:34 Radostice 16:04 

9:41 Silůvky 15:57 

9:48 Moravské Bránice 15:49 

9:54 Ivančice letovisko 15:41 

9:59 Ivančice město 15:37 

10:02 Ivančice 15:34 

10:11 Oslavany 15:25 

 

 

11:20 Oslavany 13:55 

11:29 Ivančice 13:46 

11:32 Ivančice město 13:43 

11:36 Ivančice letovisko 13:38 

11:59 Moravské Bránice 13:32 

12:15 Moravský Krumlov 12:53 

 

V neděli budou oslavanské slavnosti pokra čovat vyjíž ďkou po Hornické cyklostezce.  Cyklisté si 

mohou projet okruh dlouhý 25 nebo 50 km bývalým Rosicko-oslavanským kamenouhelným revírem 

za hornickými památkami. Přímé motorové vlaky s rozšířenou přepravou jízdních kol vyjíždí z Brna hl.n. 

v 7:51 a 9:51. Zpět se vlaky vrací z Oslavan v 17:04 a 19:04. V těchto vlacích platí běžný tarif ČD a IDS 

JMK. 

 

Mikulovský expres 
 
Tradiční Mikulovský expres vyjede z brněnského hlavního nádraží na Pálavské vinobraní v sobotu 11. září 
v 9:40. Zpět expres odjíždí ve dvou trasách. První se vrací z Mikulova v 18:45, druhý přesně o půlnoci. 
Na vinobraních bude tradičně bohatý kulturní program, koncerty, lidová hudba, jarmark, šermíři 
a v neposlední řadě kvalitní víno a burčák.  
 
I v tomto vlaku je zajišt ěna přeprava kol, zdarma. Nástup do vlaku je možný pouze s permanentkou  
na Pálavské vinobraní v hodnot ě 300 Kč. Tato permanentka zárove ň platí jako jízdenka na  vlak. 
Jedná se o globální vstupné s dopravou. Kdo bude chtít cestovat s jinou vstupenkou na vinobraní, zaplatí 
jízdné za cestu oběma směry 80 Kč. Děti do 12 let cestují na Pálavské vinobraní zdarma, stejně tak neplatí 
za vstup.  

 

 



 

Jízdní řád Mikulovského expresu (11. zá ří 2010) 

tam zpět 

11.9.2010 
stanice 

11.9.2010 12.9.2010 

9:40 Brno hl.n. 20:07 1:22 

9:52 Rajhrad 19:56 1:11 

9:58 Hrušovany u Brna 19:50 1:05 

10:05 Vranovice 19:43 0:58 

10:36 Břeclav 19:15 0:30 

10:48 Valtice město 19:03 0:19 

11:05 Mikulov na Moravě 18:45 0:00 

 

 
Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD pro Moravu,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  

 

Informace o Českých drahách, a. s. 

 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje přes 163 

milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

 

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných eTiketů do 

zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 


