
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Brno, 14. listopadu 2011 

Oslavte 110 let trat ě Břeclav – Lednice jízdou 
parním vlakem  

České dráhy si ve čtvrtek 17. listopadu p řipomenou jízdou zvláštním 
parním vlakem 110. výro čí trat ě Břeclav – Lednice. V čele mimo řádného 
vlaku z brn ěnského hlavního nádraží pojede parní lokomotiva 475 .101 
„Šlechti čna“, řazeny budou historické vozy 3. t řídy „Rybáky“ s d řevěnými 
sedačkami a bufetový v ůz s občerstvením a upomínkovými p ředměty. 
V Lednici je p řipraven bohatý program v četně prohlídky zámku Lednice 
za polovi ční vstupné. B ěhem dne se mezi B řeclaví a Lednicí uskute ční 
další parní jízdy. 

Parní vlak odjíždí z brn ěnského hlavního nádraží v 8:40 a do Lednice p řijede krátce p řed půl 
jedenáctou, zp ět se pak vydá p řesně ve čtyři hodiny a do Brna dorazí v 17:30. Sou částí 
historického vlaku jsou historické zelené vozy a bu fetový v ůz s nabídkou kvalitních vín Chateau 
Lednice. B ěhem dne se ješt ě uskute ční jízdy mezi Lednicí a B řeclaví. U lednického nádraží bude 
obecní zabíja čka a košt vín, p řipraven je i den otev řených dve ří v místních lázních. Za polovi ční 
vstupné lze navštívit zámek Lednice, v B řeclavi pak synagogu s výstavou „Toulky po kolejích“  
nebo Lichtenštejnský d ům.   

Prohlídky zámku začínají ve 12:00, 13:00 a 14:00 hodin, délka prohlídky je přibližně 45 minut. Kdo si 
chce projít místní lázně má možnost od 10:15 každou půlhodinu až do 14:45 a v 15:00 hodin. Prohlídka 
trvá asi 40 minut a zahrnuje návštěvu balneoprovozu (koupele, zábalové místnosti, kosmetický salón, 
bazén, fitness, masážní místnosti), v případě zájmu i prohlídku pokoje. Maximální počet osob 
ve skupině je 30. 

Trať Břeclav – Lednice byla založena na území správy licht enštejnských statk ů, rybník ů a lesů 
17. listopadu 1901. 

 

 

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

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

Jízdní řád parního vlaku 17. listopadu 2011 
tam stanice zp ět 

8:40   Brno hl.n.   17:30  
8:56   Rajhrad   17:19 
9:02   Hrušovany u Brna   17:13 
9:10   Vranovice   17:00 
9:19   Šakvice   16:52 
9:26   Zaječí   16:46 
9:32   Rakvice   16:42 
9:38   Podivín   16:37 

10:00 12:00 15:00 Břeclav 11:23  13:23 16:26 
10:05 12:05 15:05 Boří les 11:19 13:19 16:19 
10:12 12:12 15:12 Poštorná 11:13 13:13 16:13 
10:23 12:23 15:23 Lednice 11:00  13:00 16:00 



 
Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 
masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 
stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 
dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 
Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 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 SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 
 


