
Vydejte se vlakem 

cykloturistiky!

do rájecy
istiky!istiky!

ykloturis
ájekl tcyklotturis

cyykloturis

Cyklovlak Velo Podyjí 
z Brna až k rakouským 
hranicím

na kole v okolí Znojma  ■  jízdní řád cyklovlaku  
■  vlakem na akce na Znojemsku  ■  vyjížďka 
nostalgickým vlakem 13. října

Stav k 24. 8. 2012

České dráhy, Váš osobní dopravce
      www.cd.cz        840 112 113

Informace o tarifech Českých drah najdete také v  letáku Jízdné.
Leták má pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se řídí 
tarifem TR 10 a SPPO.
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V sobotu 13. 10. Pojede cyklovlak jako historická souprava 
v čele s dieselovou lokomotivou „Bardotka“ a zařazeným 
bufetovým vozem.

Doprovodný program

■  ve vlaku program Klubu vojenské a policejní historie 
Československa

■ v Šatově pokračování doprovodného programu

■  v Areálu československého opevnění v Šatově 
prohlídka pěchotního srubu

Ve vlaku platí globální jízdné

■  zpáteční 140 Kč

■ úsekové 40 Kč (pro úseky Brno–Mor. Krumlov–  
 Hrušovany nad Jevišovkou–Znojmo–Šatov)

■ děti 6–15 let sleva 50 %

■ držitelé průkazu ZTP a ZTP/P sleva 75 %

■ přeprava jízdních kol zdarma

Jízda nostalgickým vlakem 13. října
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Vážení příznivci cykloturistiky,

kraj při samé hranici Rakouska – Znojemsko – osloví svojí atraktivitou 
a působivou atmosférou snad každého cyklistu, ale i vyznavače výletů 
„po svých“. Národní park Podyjí a jeho rakouský protějšek Thayatal 
s hraniční řekou Dyjí zařezávající se do hlubokého údolí vytváří 
neopakovatelné scenerie. Zámky Vranov, Jevišovice, Uherčice, hrad 
Bítov, zříceniny Nový Hrádek, Cornštejn a další, historické Znojmo se 
slavnou rotundou sv. Kateřiny, radniční věží a Mikulášským chrámem 
nikoho nezklamou. 

Čas Stanice Čas

8:09 odj. Brno-Královo Pole příj. 19:46

8:14 odj. Brno-Lesná příj. 19:41

8:21 odj. Brno-Židenice příj. 19:32

8:30 odj. Brno hl. n. příj. 19:24

9:06 příj. Moravský Krumlov odj. 18:50

9:35 příj. Hrušovany n. Jev. odj. 18:22

10:10 příj. Znojmo odj. 17:46

10:17 příj. Znojmo-Nový Šaldorf odj. 17:38

10:24 příj. Šatov odj. 17:30

Jízdní řád cyklovlaku

Využijte pro výhodné cestování jednodenní jízdenku 
IDS JMK (kromě 13. 10.), platnou pro 2 dospělé 
a až 3 děti za 190 Kč, nebo za 150 Kč (pro držitele 
předplatní jízdenky pro zóny 100+101).

Znojemská vinařská oblast je proslavená hlavně bílými víny. 
K návštěvě lákají vinné sklípky nebo nejmalebnější vinice Šobes, ve 
které je možno degustovat vína z hroznů vypěstovaných na okolních 
stráních a terasách. Máloco se vyrovná procházkám ve sklepních 
uličkách Šatova, Hnanic, Nového Šaldorfu a dalších vinařských obcí. 
Co je však pro příznivce poznávání země ze sedla jízdního kola 
nejdůležitější? Celá oblast je protkána hustou sítí cyklotras, a to 
jak na znojemské, tak na rakouské straně v oblasti Weinviertel.

Vlakem na akce na Znojemsku

Využijte vlak jako ideální spojení na některou z nabízených akcí, 
které se v letošním roce konají ve znojemském regionu!

8. 9.  Slavnosti chleba ve Slupi a Den otevřených dveří ve sklepě 
 v Jaroslavicích

14. 9.  Znojemské historické vinobraní

28. 9.  Burčákfest

Ve Znojmě je připraven návazný program „Za znojemskými nej“ 
za zvýhodněné ceny

■   prohlídka města Znojma pro celou rodinu každý pátek 
a sobotu od 10:00 do 11:15 hod.

■   po předložení platné jízdenky získáte slevu 50 % na cenu 
vstupenky (dospělí po slevě 25 Kč, děti od 5 do 15 let 13 Kč, 
do 5 let zdarma, program zajišťuje agentura REMO-Agency, 
více na tel. 737 449 099)

Navštívit můžete také pěchotní srub MJ-S 4 „Zatáčka“ u obce 
Chvalovice, kde proběhnou zajímavé akce pro děti i dospělé v rámci 
dnů otevřených dveří.

28. 9.  Utajená pevnost Zatáčka         

13. 10. Vlakem za krásami pevností (prohlídky pro veřejnost)

Další informace získáte na telefonních číslech 604 968 156 
a 775 272 478.
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