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Osobní, nákladní, smíšené vlaky s parními, motorovými či elektrickými lokomotivami, dobové soupravy
ze začátku či poloviny 20. století složené čistě podle
přání objednavatele (pro fotografy a filmaře).
Zvláštní jízdy osobních vlaků a exkurze do muzea
pro turistické či historické spolky, školní výlety…
Pronájem nádraží ve Zbýšově a kryté haly s exponáty pro rauty a zvláštní vlaky pro firemní akce.
Hala je osvětlená, vytopitelná, ve stanici rozvod
vody a elektřiny 220 a 380 V AC. Na přání lze
agregátový vůz zařadit i do vlaku a napájet jím
cokoli (do 30 kW) poblíž tratě.
Jídelní vůz ve vlaku či občerstvení v libovolné stanici,
posezení ve stanici Zbýšov při opékání u ohně, zajištění ubytování i stravování ve Zbýšově či okolí.
Doprovodný program: foto / videoprojekce, modelová
železnice, zajištění historických i moderních silničních i
i železničních vozidel pro přepravu i fotografování odkudkoli z ČR.
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Děti se vždy rádi účastní jízd historických vlaků (nejen) s parními lokomotivami, obzvláště, když se rozměry stroje zmenší natolik, že
připomíná model či hračku, přičemž však neztrácí historickou hodnotu, eleganci a sílu, pro něž je obdivován. Ale už z něj ti nejmenší
nemají strach, jak když se rozjede stotunová lokomotiva s rychlíkem.
Právě cestování malým úzkorozchodným vláčkem rychlostí max.
20 km/h pěknou krajinou v otevřených krytých výletních vozech lze
jen doporučit nejen dětem, ale i mnohým dospělým. Mimo termíny
jízd pro veřejnost (soboty) lze kdykoli na objednávku :
Zavést zvláštní vlak s parní či motorovou lokomotivou
Otevřít muzeum k exkurzi i mimo běžnou otvírací dobu
Většina sbírek v kryté hale - program možný i za deště
Výklad přizpůsobíme věku návštěvníků
Většiny exponátů se lze dotýkat a vstupovat do nich
Doprovodný program na přání foto- / videoprojekce,
modelová železnice (v termínech jízd pro veřejnost)
Program v okolí - expozice hornictví v Kulturním domě
Zastávka, na zámku v Oslavanech, koupaliště Zbýšov
Síť cyklotras - v bezprostředním okolí dráhy č. 5173

Program v okolí - expozice
hornictví - Kulturní dům
Zastávka u Brna nebo na
zámku v Oslavanech, koupaliště
ve Zbýšově. V bezprostředním
sousedství dráhy navazuje síť
cyklotras a naučných stezek…

Ve stanici Zbýšov
přípojka elektřiny,
vody, sociální zařízařízení a dětský
koutek (pískoviště,
houpačky…)
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Kromě jízd pro veřejnost vždy o sobotách v letním období lze po dohodě kdykoli objednat jakékoli mimořádní jízdy a další akce jako jsou :

Vlaky pro fotografy a filmaře
info@reuz.cz +420 606 832 394

Fotografům a filmařům můžeme nabídnout ničím nerušený průběh
akce, neboť na trati budou vždy jedinými zákazníky a budou ji mít
jen pro sebe. Nikdo nemusí spěchat, nezdržíme žádný jiný vlak, neboť jsme na trati jediným dopravcem. Jsou tedy například možné:
Fotozastávky, opakované rozjezdy, čekání na násvit sluncem
Osobní, nákladní, smíšené vlaky s parními, elektrickými či
motorovými lokomotivami, dobové soupravy ze začátku či
poloviny 20. století složené čistě na přání objednavatele
Jídelní vůz ve vlaku či občerstvení v libovolné stanici
Večerní posezení ve stanici Zbýšov při opékání u ohně či
audiovizuální projekce (právě ulovených záběrů) v kryté hale
Zajištění ubytování či jiného programu ve Zbýšově a okolí
pro rodinu či jiný doprovod, kterého vláčky nebaví
Zajištění historických silničních i jiných vozidel pro přepravu odkudkoli z ČR i pro fotografování (autobus Robur, momotorový vůz M240.0113 (Studénka 1967), motorová lokoomotiva T444.0516 (TSM 1965), osobní vůz Bdlm (
Digitalizace kinofilmů (24x36mm) či videa VHS nebo Hi8
Zajištění jízd historických vlaků
po zajímavých tratích na úzkém i
normálním rozchodu v ČR i zahraničí (specializujeme se hlavně na
Slovensko,Maďarsko,Rumunsko
Teoretická i praktická příprava na
získání odborné způsobilosti topiče
parních kotlů na tuhá paliva dle
ČSN 070710

vlakem trať ČD č. 240, IDS
JMK S4, do Zastávky u Brna.
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Zastávka – Babice - Zbýšov

autobusem č. 153 nebo 421
do zastávky Zbýšov, Sička.

bývalá vlečka ČD
přestavěná na
úzkorozchodnou
muzejní železnici

autem z dálnice D1 Exit 182
přes Rosice, Babice u Rosic.
na kole po cyklotrase č. 5173
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Muzeum průmyslových železnic
Zbýšov, bývalý důl Jindřich II.
GPS: 49° 9' 55.521"N, 16° 21' 5.374"E
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