
             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… 
 

Sobota 15.9.    jízdy s motorovými lokomotivami – Den památek   
                                  techniky a průmyslového dědictví 
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Sobota 22.9.    jízdy s parní lokomotivou – Den železnice   
                                  Pojede i zvláštní historický parní vlak z Brna. 
 

       Informace ČD Centrum Brno Hlavní nádraží BNO@cdcentrum.cd.cz  Tel.: 972 625 802      

Hornický den v Zastávce : Expozice historie obce Zastávka, hry  
 

pro děti, skákací hrad, zabíjačkové speciality, výlety pro pěší i cyklo- 
 

turisty po Hornických cyklostezkách. Autobusová doprava     
Zastávka – Zbýšov zajištěna. 

 

       Odjezdy vlaků REGIONÁLNÍ  ÚZKOROZCHODNÉ  ŽELEZNICE 
     

    vždy každou celou hodinu od 10 do 18 hodin ze Zbýšova  
 

   (bývalý důl Jindřich II.)  do Babic u Rosic a zpět (obrat cca 30 min.) 
 
             Parní lokomotiva 433.001 ,,Skaličák“, historické vozy 3. tř., i s přepravou      
             jízdních kol – souprava nasazená na historický vlak z Brna 22.9.2012 
 

Muzeum průmyslových železnic otvírá své brány a vlaky na Regionální 
úzkorozchodné železnici začínají jezdit opět až v květnu 2013. Do té 
doby jsou návštěvy muzea možné po předchozí dohodě a vypravení 
zvláštních vlaků je možné  na objednávku.  – viz www.reuz.cz 
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