
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

Brno, 25. května 2011 

Jeďte z Brna na výlet „Cyklovlakem Velo Podyjí“ 

České dráhy vypraví tuto sobotu 28. kv ětna již podruhé speciální vlak 
nazvaný „Cyklovlak Velo Podyjí“ z Brna p řes Hrušovany nad Jevišovkou a 
Znojmo do Šatova. České dráhy svým speciálem nabízejí ideální zp ůsob 
dopravy p římo do srdce Národního parku Podyjí. Pro p ěší i cykloturisty 
jsou ve Znojm ě připraveny návazné programy. Další jízdy cyklovlaku j sou 
18. června, 3. a 17. zá ří. 

Cyklovlak Velo Podyjí nabízí p římé spojení čtyř míst v Brn ě přímo s Národním parkem Podyjí. 
Zájemci mají možnost zaparkovat svá auta v Brn ě-Králov ě Poli či v Brn ě-Židenicích a dále 
pokra čovat vlakem spolu s kolem. Na Znojemsku, ale i v ra kouské oblasti Weinviertel, je řada 
krásných cyklotras. Na své si p řijdou i vyznava či in-line bruslí. Kdo se rozhodne trávit čas pěší 
turistikou, m ůže využít návazné programy za zvýhodn ěné ceny. 

Návazné programy pro cestující ve Znojm ě zajišťujeme ve spolupráci s agenturami REMO-Agency, 
Bakchus aktivity a Cyklo Klub Kučera Znojmo. Nabízíme například program „Znojmo ze sedla“, 
cykloprohlídku města zábavnou formou se školeným průvodcem nebo tématické prohlídky města Znojma 
pro malé i velké se školenými průvodci. Zájemci si mohou vybrat prohlídku pro děti „Jak se žilo 
v renesančním Znojmě“, celá rodina může zvolit prohlídku „Za znojemskými nej“. Pro nejmenší jsou 
připraveny sportovně-zábavné programy v Karolíniných sadech ve Znojmě, např. orientační běh. Bližší 
informace o doprovodném programu naleznou zájemci na www.bakchusaktivity.cz. Konkrétní program si 
může každý objednat na telefonním čísle 604 859 434. 

Cyklovlakem Velo Podyjí je možné cestovat s výhodný mi jednodenními jízdenkami IDS JMK, 
platné pro 2 dosp ělé a až 3 děti za 190 K č, nebo za 150 K č (pro držitele p ředplatní jízdenky pro 
zóny 100+101). 

Jízdní řád „Cyklovlaku Velo Podyjí“  
sobota 26. b řezna 2011 

tam stanice zp ět 

8:11 Brno-Královo Pole 20:00 

8:15 Brno-Lesná 19:56 

8:21 Brno-Židenice 19:49 

8:30 Brno hlavní nádraží 19:40 

9:06 Moravský Krumlov 19:02 

9:35 Hrušovany nad Jevišovkou 18:34 

10:10 Znojmo 17:59 

10:17 Znojmo-Nový Šaldorf 17:52 

10:24 Šatov 17:45 

 
Kateřina Šubová 
regionální 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  
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


