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Lednické parní léto za číná 
 
České dráhy navazují na lo ňskou úsp ěšnou sezónu a i v letošním roce nabízejí 
tradi ční jízdy historickým motorovým vozem „Hurvínek“ z B řeclavi do Lednice. 
Každou poslední sobotu v m ěsíci nahradí motorák z 50. let minulého století 
v rámci Lednického parního léta historický parní vl ak v čele s lokomotivou 
„Velký Bý ček“. První parní vyjíž ďka čeká cestující tuto sobotu 31. kv ětna. 
Za lokomotivou budou řazeny historické vozy „Rybáky“, sou částí parního vlaku 
bude bufetový v ůz s nabídkou ob čerstvení a jihomoravských vín. 

„I letos vypravujeme o víkendech a státních svátcíc h mezi B řeclaví a Lednicí od 1. kv ětna až do 28. zá ří 

historický motorá ček z 50. let minulého století. Každou poslední sobo tu v m ěsíci, tedy 31. kv ětna, 

28. června, 26. července, 30. srpna a 27. zá ří, nahradí Hurvínka v rámci Lednického parního léta  parní 

lokomotiva »Velký Bý ček« s historickými vozy,“  uvádí Pavel Karšulín, ředitel Krajského centra osobní 

dopravy ČD v Brně. 

Historické motoráky nebo parní vlaky odjíždí z B řeclavi vždy v 9:10, 11:10, 13:10 a 15:10. Zp ět z Lednice 

pak jedou v 10:25, 12:25 14:25 a 16:25. Mezi B řeclaví a Lednicí zastavují vlaky ve všech stanicích  

i zastávkách.  Do parního vlaku je na zastávkách Poštorná, Charvátská Nová Ves a Lednice rybníky povolen 

nástup a výstup pouze do / z prvního vozu. Jednosměrná jízdenka do „Hurvínka“ stojí 30 Kč, do parního vlaku 

60 Kč. V nabídce jsou i zpáteční jízdenky za 45 Kč do motoráčku a za 90 Kč do parního vlaku. Děti 

od 6 do 15 let platí polovinu jízdného, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají slevu 75 %.  

Návazně na historické vlaky odjíždí z lednického nádraží v 11:45 a 13:45 historický „busík“ PRAGA RND 

na náměstí, k zámku, Minaretu a Janohradu. Cestující s jízdenkou z historického vlaku získají 20% slevu 

na jízdném. Zvýhodněné dětské vstupné do lednického státního zámku zaplatí každý dospělý návštěvník, který 

předloží jízdenku z historického vlaku.  
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300 
vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 
dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících. 

 


