
 

Zámek Oslavany 
- expozice hornictví a energetiky, hasičské muzeum    

Přístupný o víkendech květen - září, na objednávku v Kulturně 
informačním středisku Oslavany: 604 108 641 kis.oslavany@post.cz

REGIONÁLNÍ  ÚZKOROZCHODNÁ  ŽELEZNICE   

            Zastávka u Brna - Babice u Rosic - Zbýšov 
 

Unikátní železnice vznikla přestavbou uhelné vlečky z roku 1862. Roku 1992 se zde historie dolování uhlí 
po 240 letech uzavřela a dnes zde jezdí v letní sezóně historické vlaky s parní lokomotivou. Úzkorozchodná 
vozidla vzhledem mnohdy připomínají model či hračku. Přesto jde o desítky let staré stroje, proživší svůj 
život v těžkých  provozech dolů, cihelen a hutí. Zvláštní poezie těchto malých vláčků tak zůstala široké ve-
řejnosti utajena. Století páry i historii hornictví  a energetiky připomene Muzeum průmyslových železnic ve 
Zbýšově. Osobní vlaky vozí parní lokomotiva BS 80 (ČKD 1951) nebo historické motorové lokomotivy. Ve 
sbírkách je i elektrická (na 220 V =) lokomotiva Siemens z roku 1908, která je po opravě opět plně 
provozuschopná a drží primát nejstarší takové lokomotivy ve sbírkách muzea, ale i v Českých zemích… 
 

                     

                     Termíny jízd s motorovými lokomotivami:  7.,  21. 7.   a    4.,  18. 8. 

 

trať 240 
 

 

Příjezd : 

 

 

 

 

           

             
 

Vlakem : do stanice Zastávka u Brna (trať ČD č. 240, IDS JMK S4) 
 

                    a poté autobusem do zastávky ,,Zbýšov, Sička“  (cca 5 min.) 
 

               Autobusem linky  IDS JMK č. 153, 421 zastávka Zbýšov, Sička 
 

                                           Autem z dálnice D1 Exit 178 nebo 182 
    

                                                směr Rosice po silnici č. 23 do Zastávky,  
                                                    tam odbočit vlevo po silnici č.395 přes      
                                                     Babice u Rosic do Zbýšova, část Sička 

 

                                                                 Na kole po cyklotrase č.5173 
 

  
Nástupní místo historických vlaků : 
Areál bývalého dolu Jindřich II. Zbýšov, 
část Sička.GPS: 49°9'55.52" N,  16°21'5.37" E 

www.reuz.cz          +420 606 832 394     info@reuz.cz          

 Jízdy pro veřejnost v roce 2012 se konají každou sobotu v červenci a srpnu a dalších  
 

uvedených termínech. Vlaky jezdí každou celou hodinu vždy od 10 do 18 hodin 

                      

                        Jízdy s parní lokomotivou:  19.5., 16.6.,  14. a 28.7.,  11.a 25.8.,  22.9. 


