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Mikulovský expres na Pálavské vinobraní 

Tradičně se první zá řijový víkend koná oblíbené Pálavské vinobraní, leto šní 
66. ročník začíná tento pátek 6. zá ří a potrvá do ned ěle 8. září. České dráhy 
i v letošním roce vypraví speciální Mikulovský expr es z Brna do Mikulova 
na Morav ě, novinkou je jízda na páte ční program. V sobotu je navíc možné pro 
cestu zp ět využít cyklovlak Velo Podyjí. Nástup do Mikulovsk ého expresu 
je možný jen s permanentkou na Pálavské vinobraní, platí zárove ň i jako 
jízdenka ve vlaku. Ve vlacích je zajišt ěna přeprava kol zdarma. Na vinobraní 
bude p řipraven bohatý kulturní program, koncerty, lidová h udba, jarmark, 
šermí ři, široká nabídka kvalitních vín nebo bur čáku. 

První Mikulovský expres vyjíždí v pátek 6. zá ří z brn ěnského hlavního nádraží v 16:30, zastavuje pouze 
v Břeclavi a do Mikulova na Morav ě dorazí v 17:43. Sobotní vlak jede ráno v 9:40, do cíle p řijede krátce 
před jedenáctou. Zp ět lze cestovat expresem o p ůlnoci z pátku na sobotu. V sobotu bu ď v podve čer 
v 18:47 cyklovlakem Velo Podyjí nebo o p ůlnoci Mikulovským expresem. Tarif ČD ani IDS JMK 
v Mikulovském expresu neplatí. Permanentky v hodnotě 450 korun bude možné zakoupit i přímo ve vlaku. 
Za tuto výhodnou cenu je možné navštívit jak páteční, tak sobotní program včetně jízd Mikulovských expresů 
po oba dny. Kdo chce cestovat Mikulovským expresem s jinou vstupenkou na vinobraní, musí si ke své 
vstupence zakoupit přímo ve vlaku poplatek ve výši 100 korun za každý nástup do vlaku. Děti do 12 let 
a cestující ZTP/P mají vstup na Pálavské vinobraní zdarma, zdarma mohou také cestovat vlakem. Cykloturisté 
mohou využít nabídky bezplatné přepravy svého kola. V cyklovlaku Velo Podyjí je možné cestovat jak 
na permanentku za 450 korun, tak na běžné jízdenky. 

Jízdní řád Mikulovského expresu 2013 
tam zpět 

pátek 
6. září 

sobota 
7. září 

stanice sobota 
7. září 

neděle 
8. září 

16:30 09:40 Brno hl.n. 01:15 19:53 01:15 
--- 09:52 Rajhrad 01:03 --- 01:03 
--- 09:58 Hrušovany u Brna 00:57 --- 00:57 
--- 10:05 Vranovice 00:50 --- 00:50 

17:16 10:33 B řeclav 00:24 19:09 00:24 
--- 10:44 Valtice město 00:12 --- 00:12 

17:43 10:57 Mikulov na Morav ě 00:00 18:47 00:00 

Směr do Mikulova – výstup pouze Mikulov na M., jinak pouze nástup. Směr z Mikulova – nástup pouze Mikulov 
na M., jinak pouze výstup. Odjezd  z Mikulova v sobotu 7.9. v 18:47 hod. je cyklovlakem  Sp 1828/9 Velo Podyjí. 
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