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Historickými výletními m otoráky za krásami 
Lednice 

I letos vyjíždí na své pravidelné cesty z B řeclavi do Lednice a zp ět tradi ční 
historický motorový v ůz Hurvínek  z 50. let minulého století. Nostalgickým 
vlakem se mohou zájemci svézt za krásami Lednicko-v altického areálu 
od sváte čního pond ělí 1. května až do 28. zá ří 2017. V rámci Dn ů parního 
provozu pak motorá ček nahradí v sezón ě parní vlaky. 

Hurvínek mezi Břeclaví a Lednicí pojede od začátku května do konce září vždy o sobotách, nedělích a svátcích. 

Poslední sobotu v květnu a srpnu (27. 5. a 26. 8.) ho v rámci Dnů parního provozu nahradí parní vlaky tažené 

lokomotivou „Skaličák“. Za lokomotivou budou řazené historické vozy „Rybáky“, součástí parního vlaku bude 

i bufetový vůz s nabídkou občerstvení, jihomoravských vín a upomínkových předmětů. Přímo na nádraží 

v Lednici bude restaurace Myslivna prodávat grilované speciality a další občerstvení. 

Jednosměrná jízdenka v Hurvínkovi bude stát 30 Kč, v parním vlaku 60 Kč. V nabídce budou i zpáteční jízdenky 

za 45 Kč v motoráčku a za 90 Kč v parním vlaku. Děti od 6 do 15 let zaplatí polovinu jízdného, držitelé průkazu 

ZTP a ZTP/P mají slevu 75 %. Jízdenky je možné od 1. května koupit v předprodeji ve všech pokladnách ČD 

a nebo pak přímo u vlaku. 

Jízdní řád zvláštních vlak ů Břeclav – Lednice a zp ět 
(od 1. května 2017) 

tam stanice zpět 
9:10 11:10 13:10 15:10 Břeclav 10:49 12:49 14:49 16:49 

9:15 11:15 13:15 15:15 Boří les 10:44 12:44 14:44 16:44 

9:22 11:22 13:22 15:22 Poštorná 10:39 12:39 14:39 16:39 

9:26 11:26 13:26 15:26 Charvátská Nová Ves 10:35 12:35 14:35 10:35 

9:36 11:36 13:36 15:36 Lednice rybníky 10:25 12:25 14:25 16:25 

9:40 11:40 13:40 15:40 Lednice 10:20 12:20 14:20 16:20 

Slevy s Českými drahami v Lednici  

S národním dopravcem může být výhodnější i samotná návštěva turistických lákadel v nebo v přímém okolí 

Lednicko-valtického areálu.  

• Romantický Lednicko-valtický areál s mnoha památkami je od roku 1996 zapsán na Seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO. Po předložení platné jízdenky z historických vlak ů obdrží 

zákazníci ČD pro každého dosp ělého vstupenku do lednického zámku za snížené vstup né. 

• Expozici „Lednice dávná – Jak se žilo za tatíčka Masaryka“ a sondu do období první republiky přináší 

muzeum na Zámeckém náměstí v budově infocentra. Vstupné pro dosp ělé je 50 K č, snížené 

vstupné 30 K č, po p ředložení jízdenky však dostanou ti, kte ří přijeli vlakem, slevu 20 %.   



 

• Zážitkem může být i jízda veteránem Praga RND po Lednici (nádraží, lázně, Janohrad). Jízdné se platí 

přímo u řidiče, cestující z parního vlaku obdrží p ři předložení platné jízdenky slevu 20 % 

z jízdného. Vyhlídkové jízdy se uskuteční právě ve dny, kdy motoráček Hurvínek vystřídá na trati parní 

vlak tažený „Skaličákem“ – 27. května a 26. srpna 2017. 

Další atraktivní zážitky v podob ě speciáln ě vypravených vlak ů, nostalgických jízd, jízdní řády 
a podrobn ější informace zájemci najdou na internetových strán kách Českých drah www.cd.cz/zazitky  
nebo www.cd.cz/nostalgie .  
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti zhruba 171,5 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému 
omlazení vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 

 


