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železniční stanice Breclav (pod záštitou starosty města Břeclav) • Doprovodný program po celý den - výstava železničních vozidel, strojů a mechanizmů údržby, 

hasičské techniky, prohlídka pracovišť Správy železnic, možnost návštěvy železničního muzea města Břeclavi, občerstvení a další.

železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov   Doprovodný program po celý den - výstava železničních vozidel 

včetně historické drezíny, vyhlídkové jízdy v rámci stanice, prohlídka pracovišť Správy železnic, výstava modelového kolejiště v nedaleké tělocvičně, občerstvení a další.

hlavní partneři

organizátoři

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě ve spolupráci 

s Máňa doprava s.r.o. a Společnosťou Považskej Dráhy Žilina

město Moravský Krumlov  |  město Hrušovany nad Jevišovkou

obec Božice  |  obec Jevišovka  |  obec Silůvky  |  obec Břežany  |  obec Bohutice  |  

obec Novosedly  |  obec Suchohrdly u Miroslavi  |  obec Hodonice

partneři

mediální partneři

R E K L A M A

REKLAMA

železniční stanice Hevlín   Doprovodný program po celý den 

- občerstvení, prohlídky vlaků, nakládka zemědělské techniky ve stanici, 

výstava automobilových veteránů, program pro děti a další.

obec Šanov obec Hevlín

Úplný program a ceny jízdenek na www.svd-jzm.cz, www.manadoprava.cz 

a na facebookových stránkách obou spolků. Změna programu vyhrazena.

150 letOSLAVA TRATI

Lokomotiva T466.0007 Pielstick s vozy Bix na osobních vlacích na trati Břeclav – Znojmo – odjezdy z Břeclavi 12:22 (jede až do Znojma) 

a 16:07, odjezdy z Hrušovan 10:42 a 14:29 (jede ze Znojma 14:01)

Lokomotiva T478.1001 s historickými vozy zvanými Rybáky na vlacích v úseku Břeclav – Hrušovany – odjezdy z Břeclavi 8:58 

a 14:27, odjezdy z Hrušovan 12:27 a 17:40

Jízda spěšného vlaku Brno – Hrušovany (– Znojmo) a zpět přes Moravský Krumlov ve složení lokomotiva T444 Karkulka se třemi vozy 

Bix, vozem Bmx a motorovým vozem M286 Krokodýl – odjezd 8:30 z Brna, zpět z Hrušovan v 17:15

Jízdy motorového vozu M286 Krokodýl s vozem Bmx z Hrušovan do Znojma a do Miroslavi – odjezdy z Hrušovan do Znojma 10:45 

a 15:28, odjezdy ze Znojma do Hrušovan 11:52 a 16:12, odjezd z Hrušovan do Miroslavi 13:30 a zpět ve 14:03

Jízda nákladního manipulačního vlaku z Hrušovan do Břeclavi a zpět v čele s lokomotivou T458.1 Hektor – vlak vyrazí před polednem 

z Hrušovan a zpět se bude vracet po půl 3. odpoledne

Po celý den jízdy na místní dráze z Hrušovan do Hevlína v režii historického motorového vozu M131 Hurvínek společně 

s motorovým vozem M152 – jízdy budou probíhat od 8:50 do 18:15

Dopolední manipulační nákladní vlak z Hrušovan do Hevlína a zpět v čele s lokomotivou T444 Karkulka – odjezd z Hrušovan v 10:05

Historické dieslové vlaky připomínající provoz z dob 70. let minulého století
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Dodatečné oslavy tratí 
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ˇBRECLAV - HRUŠOVANY NAD JEV.
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