Zastávka u Brna – Babice – Zbýšov
Muzeum průmyslových železnic

www.mpz.cz

- úzkorozchodná železnice (600 mm)

mpz@mpz.cz

Jízdní řád 2009 :

+420 606 832 394

Jízdy pro veřejnost se konají o sobotách 30.5., 27.6., 11. a 25.7., 8. a 29.8., 26.9. 2009

vždy od 10 do 18 hodin každou celou hodinu

(v případě zájmu i častěji). Vlaky jsou vedeny parní lokomotivou BS 80 (ČKD 1951). Tehdy lze také zhlédnout expozici lokomotiv, vozů a techniky Muzea průmyslových
železnic. Mimo tyto dny je muzeum otevřeno jen po dohodě. Dráha je v rekonstrukci, předváděcí jízdy se konají ze stanice Zbýšov (areál bývalého dolu Jindřich II.)

29.5. a 19.6. (pátky) jsou jízdy vždy jen na objednávku (mailem nebo telefonicky). Vhodné pro školní výlety a jiné skupiny, kterým nevyhovují výše uvedené sobotní termíny.
Původní vlečka na přepravu uhlí byla postavena roku 1862. Po ukončení těžby roku 1991 ji roku 2005 převzalo
Muzeum průmyslových železnic za účelem přerozchodování a pořádání prezentačních jízd svých vozidel.
Dnes zde najdeme parní lokomotivy z let 1913 - 1951, motorové lokomotivy z let 1940 - 1981
a i přes sto let starou elektrickou lokomotivu Siemens z roku 1905. Ta je za velké podpory
stejnojmenné firmy opravena do plně provozního stavu jako jediná v Evropě.
Děkujeme partnerům :

skupina ČEZ

www.cez.cz

Veletrhy Brno, a.s. - GO + Regiontour Brno 15.-18.1.2009
mezinárodní veletrhy cestovního ruchu v ČR. www.bvv.cz
Vlastivědný spolek rosicko-oslavanska www.e-metro.cz
Mikroregion Kahan www.mikroregionkahan.cz
Jihomoravský kraj www.kr-jihomoravsky.cz
Město Zbýšov
www.mestozbysov.cz
Obec Babice u Rosic www.babiceurosic.cz
Obec Zastávka
www.zastavka.cz

renesanční zámek v Rosicích

Kaple sv. Floriána

www.zamek.rosice.cz

a Panny Marie

zamek@rosice.cz

606 683 229

z roku 1999

Kulturně
informační centrum
http://kic.rosice.cz
kic@mesto.rosice.cz

bývalá vlečka ČD

kaple sv. Donáta z r.1888

přestavěná na
úzkorozchodnou
muzejní
železnici

604 847 813

včelařské muzeum Rosice
Tel.: 604 939 464

románský kostel sv.
Jana Křtitele
přestavěn r. 1882
kostel sv. Václava
ze 13. století

areál Muzea průmyslových železnic
GPS: 49° 9' 55.521"N, 16° 21' 5.374"E

Siemens 1905

koupaliště

Lokomotiva BS 80 (ČKD1951)

Lokomotiva typu BN30 (ČKD1953)

Lokomotiva typu RIIIc (ČKD1919)

Zámek Oslavany: - expozice hornictví a energetiky
- hasičské muzeum
Je přístupné o víkendech od května do září a na
objednávku v Kulturně informačním středisku
Oslavany: 604 108 641 kis.oslavany@post.cz

bývalá parní elektrárna

lokomotiva BND 15 MPŹ
zapůjčná do Oslavan

