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BRNO – VESELÍ N. M. – 
HODONÍN – VELKÁ N. VEL. – 
VESELÍ N. M. – BRNO

Parním vlakem 
na oslavy Vlárské dráhy

Program výletu nostalgickým vlakem a 130. výročí 
zprovoznění regionální trati.

21. října 2017

parní lokomotiva „Šlechtična“
FOTO © JAN PALÁN

PARTNEŘI

Oprava historického vozu 55 54 24-21 229-1 (Ce 3-3152) byla finančně podpořena Ministerstvem 
dopravy ČR v rámci programu č. 127 64 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“.

historická lokomotiva „Sergej“
FOTO © Milan Sáblík

Stav k 10. 10. 2017

KAM SE VYDAT PŘÍŠTĚ

•  17. listopadu – Plnou parou do Lednice

•  2. prosince – Mikuláš

•  9. prosince 

JÍZDNÉ

•  Brno hl. n. – Veselí n. M. 140 Kč

•  Veselí n. M – Hodonín 40 Kč

•  Hodonín – Velká n. Vel. 80 Kč

•  Velká n. Vel. – Veselí n. M. 40 Kč

•  děti 6–15 let, držitelé ZTP a ZTP/P poloviční

Uvedené jízdné je úsekové dle vzdálenosti. Předprodej jízdenek ve všech pokladnách ČD 
od 7. 10., doprodej přímo ve vlaku.



STANICE TAM

Brno hl. n. 9:09

Slavkov u Brna 9:36

Bučovice 9:45

Nesovice 9:52

Kyjov 10:42

Vracov 10:55

Bzenec 11:14

Veselí nad Moravou 11:22

STANICE TAM

Velká nad Veličkou 15:25

Lipov 15:33

Veselí nad Moravou 15:42

STANICE TAM

Veselí nad Moravou 11:40

Strážnice 11:52

Sudoměřice nad Moravou 12:02

Hodonín 12:20

STANICE TAM

Hodonín 13:17

Sudoměřice nad Moravou 13:34

Strážnice 13:42

Vnorovy 13:47

Veselí nad Moravou 14:08

Lipov 14:19

Velká nad Veličkou 14:27

STANICE TAM

Veselí nad Moravou 16:50

Bzenec 17:00

Vracov 17:03

Kyjov 17:14

Nesovice 17:34

Bučovice 17:40

Slavkov u Brna 17:48

Brno hl. n. 18:14

CO NÁS ČEKÁ

•  vyjížďka nostalgickým vlakem s lokomotivou „Šlechtična“  
z roku 1947, vozy „Rybáky“ ze 40. a 50. let 20. století, bufetovým vozem 
a služebním vozem pro přepravu kol a kočárků, na konci vlaku pojede 
historická dieselová lokomotiva „Bardotka“

•  historický motorový vůz „Krokodýl“ na pravidelných vlacích Os 2706, 2711, 
2708, 2713, 2710, 2717, 2714 a 2743 v úseku Veselí n. M. – Hodonín a zpět

•  lokomotiva „Bardotka“ a historické vozy na spěšných vlacích Sp 1721, 
1726, 1729, 1732, 1735

•  nákladní vlak s historickou lokomotivou „Sergej“ (Brno-Maloměřice 
6:40, Kyjov 9:20, Veselí n. M. 11:55, Velká n. Vel. 12:35, Veselí n. M. 
14:05, Kyjov 15:00, Brno-Maloměřice 17:30)

Upozornění: v některých zastávkách a stanicích je nedostatečná délka 
nástupiště nebo snížené nástupiště. Dbejte prosím pokynů průvodčího při 
kontrole jízdních dokladů.

CO MŮŽETE NAVŠTÍVIT

•  v Kyjově pivovar (v blízkosti nádraží) a Vlastivědné muzeum sídlící  
v nejstarší dochované stavbě ve městě

•  v Hodoníně zoo a muzeum naftového dobývání

•  ve Strážnici zámek a skanzen (muzeum vesnice)

•  ve Veselí nad Moravou zámecký park s několika 
architektonicky zajímavými stavbami, vzácnými dřevinami a jezírky, 
za zhlédnutí stojí hudební pavilon Orchestra, terčová stěna, pomník 
generála Laudona, mostek úzkokolejné dráhy „Chorynky“, správní 
domek pro zahradníka, zámecká oranžerie a poklona sv. Františka, 
přírodní labyrint v části Štěpnice, po celém parku dřevěné plastiky, vedle 
parku přístav Baťova kanálu, pro cyklisty rozhledna na kopci Radošov 
(cca 5 km od nádraží)

•  všude se můžete setkat s kvalitním jihomoravským vínem

CYKLOTURISTIKA

•  historický vlak projíždí místy, která jsou ideálními výchozími body na 
výlety do Ždánického lesa, Strážnického Pomoraví a Bílých Karpat

• cyklostezka ve stopě bývalé trati Kyjov – Ždánice

• využijte možnost bezplatné přepravy kol v parním vlaku

Změna nasazení historických vozidel a programu vyhrazena.

Těší nás, že jste se rozhodli zavítat na oslavy 130 let Vlárské 
dráhy. Věříme, že si užijete neopakovatelnou atmosféru při jízdě 
parním vlakem a využijete příležitost navštívit atraktivní 
místa na trase nebo si udělat krásný cyklovýlet – jízdní kolo 
vám přepravíme zdarma.

JÍZDNÍ ŘÁD

muzeum v Kyjově


