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Historickým motorákem na výlet za permoníky 
I letos se vydává na tradi ční jízdy motorák M 262, který bude pravideln ě vozit 
zájemce na celodenní výlety z Brna do Zastávky u Br na za historií hornictví, ale 
i za jiným dobrodružstvím v mikroregionu Kahan. Obl íbené nostalgické jízdy se 
letos konají o sobotách 19. kv ětna, 16. června, 7. a 21. července, 4. a 18. srpna. 

Vlak, který si mezi železni čáři získal p řezdívku „Ponorka“ nebo „Lo ďák“, bude pokaždé odjížd ět 
z brn ěnského hlavního nádraží v 9:06 hod. a zp ět se s ním cestující vrátí do jihomoravské metropol e 
v 16:52 hod. Jedná se o okružní jízdu plnou netradi čního programu a zážitk ů, během které ú častníci 
navštíví t řeba Muzeum hornictví a energetiky, projedou se parn ím vláčkem po úzkorozchodné trati nebo 
si budou moci prohlédnout t ěžní věž Kukla.  

Motorový vůz M 262 se na našich kolejích objevil již v 50. letech minulého století a z pravidelného provozu byl 
vyřazen teprve nedávno – v roce 2008. Přezdívku „Ponorka“ získal kvůli své střeše, která železničářům 
připomínala vynořující se podmořský koráb. Dnes patří motorák k oblíbeným vozům při nostalgických jízdách, 
ke kterým se řadí právě i výlety do Mikroregionu Kahan. 

Cestující má zakoupením výletu zajištěnou jízdenku s místenkou ve vlaku, dále transfer autobusem mezi 
expozicemi a vstupy do muzeí. Za celodenní program tak zaplatí dospělý cestující 200 Kč, pro děti 
od 6 do 15 let stojí výlet 100 Kč, mladší děti mají jízdné i atrakce zdarma. Předprodej jízdenek je možný v ČD 
centru v Brně na hlavním nádraží. Počet cestujících v jedné skupině je omezen na 56. Doporučujeme proto 
zakoupit jízdenku v předprodeji s dostatečným předstihem. 

Časový plán výletu:  

9:06    Brno hl.n. – odjezd historickým motorovým vlakem  
9:28   Zastávka u Brna – příjezd vlaku 
9:28–09:50   Návštěva Regionálního informačního centra se stálou muzejní expozicí VSRO 
09:50   Odjezd autobusu do Oslavan z přestupního terminálu u vlakového nádraží  
10:15–11:30   Prohlídka Muzea hornictví a energetiky, Hasičského muzea a Muzea krátkých palných zbraní 
11:30   Odjezd autobusu do dolu Kukla  
11:40–13:40   Prohlídka těžní věže Kukla s možností oběda 
13:40   Odjezd autobusu do Muzea průmyslových železnic 
13:50–16:00   Prohlídka muzea a jízda parním vláčkem po úzkorozchodné trati 
16:05    Odjezd autobusu do Zastávky u Brna z autobusové zastávky „Zbýšov-Síčka“ 
16:24    Odjezd motoráčkem zpět ze Zastávky u Brna 
16:52    Brno hl.n. – příjezd vlaku 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti téměř 175 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 


