Kam se vydat příště
6. 12. 2014 Mikuláš
Mikulášská jízda parním vlakem z Brna do Oslavan a zpět.
Čerti, Mikuláš, nadílka ve vlaku!

S párou na 113. výročí
trati Břeclav–Lednice

25. 4. 2015 Pálavský okruh
Tradiční vyjížďka parním vlakem v trase Brno–Mikulov–Valtice–
Lednice–Břeclav–Brno na výlet pěšky nebo s jízdním kolem na Pálavu
nebo do Lednicko-valtického areálu. Přeprava jízdních kol zdarma!
20. 6. 2015 Brno – město uprostřed Evropy
Jízdy parních vlaků na trati z Brna do Adamova.

Naplánujte si svůj výlet

17. listopadu 2014

12. 9. 2015 Oslavanské historické slavnosti
Vyjížďka na oslavy s bohatým programem nebo na výlet do údolí řek
Jihlavy a Oslavy.
Parní vlaky pojedou v trase Brno–Oslavany a zpět. Přeprava jízdních
kol zdarma!
27. 9. 2015 Den dráhy v Zastávce
Jízda parního vlaku z Brna do Zastávky u Brna a zpět. Program
Hornického dne, program pro děti. Otevřeno MPŽ.
1. 5.–28. 9. 2015 Jízdy historických motoráčků
na trati Břeclav–Lednice
(soboty a neděle kromě dnů s parním provozem).
30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8., 26. 9. 2015 Lednické parní léto
Jízdy parních vlaků na trati Břeclav–Lednice.
Bližší informace měsíc před akcí v ČD centru Brno hl. n.,
na tel. 725 886 395 a e-mailu bnohn@cdcentrum.cd.cz
Tento leták má pouze informativní charakter. Přeprava
v nostalgických vlacích ČD se řídí SPPO a vyhláškou PTV číslo
A 77/51–52/2013.
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Vážení příznivci železniční historie,
od zprovoznění železniční trati Břeclav–Lednice uplynulo již dlouhých
113 let! Zveme vás proto na stylovou vyjížďku do časů začínajícího
20. století, které se už sice nenazývalo stoletím páry, ale přesto pára
na kolejích panovala ještě dlouho. S námi se vydáte proti proudu času
zvláštním parním vlakem s historickými vagóny a lokomotivou
Šlechtična v čele. Věříme, že na vás čeká silný zážitek z vyjížďky
a dobře se pobavíte i v rámci připraveného pestrého programu v obou
navštívených městech.

Historie trati
1901–1945
Trať byla založena 17. 11. 1901. Jednalo se o odbočku z trati 246 z Břeclavi
do Hrušovan nad Jevišovkou. Proto její stavební délka činila 8 km, provozní
délka však byla 12 km. Výstavbě předcházela dohoda, kdy se obec Lednice
zavázala, že naloží dřevem a cukrovou řepou ročně minimálně 4 000 vozů.
K 1. lednu 1907 se dopravcem stávají Rakouské státní dráhy, které 28. října
1918 střídají Československé státní dráhy. V roce 1924 dochází k zastavení
provozu dnešní stanice Boří les a k zavedení zjednodušeného řízení drážní
dopravy.

Co nás čeká
Oslavy začínají již v našem vlaku, který tvoří historické vozy, tzv. „Rybáky“.
Najdete zde bufetový vůz s občerstvením a prodejem upomínkových
předmětů a objevíte zde i nabídku výborných jihomoravských vín!
Všechny slevy a výhody obdržíte po předložení jízdenky z parního vlaku!

Jízdní řád
Jízdní řád parních vlaků
TAM

Stanice

8:40

ZPĚT

Brno hl. n.

17:31

8:54

Rajhrad

17:20

V Břeclavi

9:01

Hrušovany u Brna

17:14

50% sleva na vstup do všech objektů Městského muzea a galerie
(Městské muzeum, synagoga, Lichtenštejnský dům)

9:10

Vranovice

17:00

9:19

Šakvice

16:52

50% sleva na vstup do VeloPavilonu v blízkosti nádraží (muzeum
cyklistiky), otevřeno od 10 do 16 hod.

9:26

Zaječí

16:46

9:31

Rakvice

16:42

9:37

Podivín

16:38

50% sleva na prohlídku Zámeckého pivovaru (otevřeno od 10 do 16 hod.)

10:00

zdarma prohlídka nového minipivovaru Frankies s ochutnávkou piva
(J. Palacha 8, otevřeno od 10 do 16 hodin)

10:05

12:05

15:05

Boří les

11:21

13:21

16:21

10:12

12:12

15:12

Poštorná

11:16

13:16

16:16

10:30

12:30

15:30

Lednice

11:00

13:00

16:00

12:00

15:00

Břeclav

11:25

13:25

16:27

od 18. do 23. 11. 2014 lze v kině Koruna po předložení 2 jízdenek
z parního vlaku získat 1 volnou vstupenku na promítání filmu dle
vlastního výběru
ochutnávka 1 vzorku mladého vína zdarma v Zámecké vinotéce
(otevřeno od 10 do 17 hodin)
V Lednici
Na nádraží v Lednici proběhne obecní zabijačka, ochutnávky vín, den
otevřených dveří v Lázeňském domě Perla a získáte slevy na prohlídku
zámku (I. Okruh) i zámeckého skleníku a v Zámecké cukrárně Lednice
(10% na konzumaci).
Program Lázeňského domu Perla od 11 do 16 hod.
prohlídky lázní (asi 40 min.) od 11:30 do 14:30 vždy po hodině

1945–1989
V roce 1945 proběhlo zestátnění, vlastníkem i dopravcem trati jsou
Československé státní dráhy. Během války byla trať i dopravní budovy
v jednotlivých stanicích zničeny a provoz byl obnoven až v lednu 1946. V té
době zde jezdily ještě parní v vlaky, ke kompletnímu zavedení motorové
osobní dopravy došlo v roce 1949. Osobní doprava pak byla od počátku
80. let na sedm roků zastavena.
Od roku 1990 do současnosti
V jízdním řádu 1990/1991 byl pravidelný celoroční provoz na této
trati ukončen. Od následujícího jízdního řádu byl provoz až do dneška
přeorientován na rekreační dopravu s denním provozem v letním období.
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ukázka Tibetské masáže solnými měšci, vhodné pro všechny, kteří
mají sedavé zaměstnání, bolesti kloubů, zad a krční páteře – v době
konání akce bude možné tuto proceduru i další vybrané zakoupit za
zvýhodněnou cenu
ochutnávka svatomartinských vín v lázeňské kavárně po celý den

TIP

V tento den můžete také zakoupit Vánoční dárkový
poukaz pro své blízké. Při zakoupení dárkového
poukazu v peněžní hodnotě 1 000 Kč a více získáte
jako bonus poukaz na 1x PELOIDNÍ OBKLAD zcela
ZDARMA.

Jízdné
Brno hl. n.–Lednice a zpět 180 Kč
Břeclav–Lednice a zpět 100 Kč
úsekové jízdné dle vzdálenosti
děti do 15 let sleva 50 %
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P sleva 75 %
Prodej jízdenek ve všech pokladnách ČD, neplatí ostatní tarifní
a mimotarifní výhody. Další informace na tel. 725 886 395
nebo e-mailu bnohn@cdcentrum.cd.cz.
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