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Oslavy Dne železnice na Brn ěnsku 

V sobotu 28. zá ří vyjede parní vlak v čele s lokomotivou 475.101 „Šlechti čna“ 
z brněnského hlavního nádraží do Zastávky u Brna oslavit svátek železni čářů 
spole čně s Hornickým dnem a Dnem zdraví. Za lokomotivou bud ou zařazené 
historické vozy ze 40. a 50. let, na konci vlaku bu de vůz pro p řepravu kol. 
V Zastávce i jejím okolí je p řipraven bohatý program, zájemce mezi obcemi 
přepraví bezplatná kyvadlová autobusová doprava. 
 

„Historický parní vlak vyjede z brn ěnského hlavního nádraží v 8:46, do hlavního centra oslav, Zastávky 
u Brna, dorazí p řed půl desátou. Do vlaku za řadíme i v ůz pro kola, nabízí se tak možnost vystoupit 
v některé ze stanic a poznat část trasy ze sedla bicyklu. V jednotlivých obcích čeká na všechny 
návšt ěvníky zajímavý program,“  uvádí Pavel Karšulín, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Brně. 
V Zastávce u Brna budou připravené jízdy „Šlechtičny“ po nádraží, děti si užijí soutěže, drobné dárky i skákací 
hrad. Tradiční jarmark nabídne zabíjačkové speciality. Návštěvníkům se otevře i Stálá expozice historie 
hornické obce Zastávka. Ve Zbýšově proběhne oslava úzkorozchodné železnice jízdami parního vlaku 
do Babic. Rosice lákají na kostýmovanou prohlídku zámku nebo návštěvu atomového krytu. Malý pivní festival 
a Gulášfest pak zpříjemní den v Babicích u Rosic. 

Za jednosměrnou jízdenku do parního vlaku ze stanic Brno hl.n. až Omice do Zastávky zaplatí dospělí cestující 
100 korun, za zpáteční 140. Z Tetčic a Rosic stojí jednosměrná jízdenka 50 Kč. Děti od 6 do 15 let platí 
polovinu jízdného, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P obdrží slevu 75 %. Do pátku lze zakoupit jízdenky 
v předprodeji v ČD centru na brněnském hlavním nádraží, zbylé jízdenky u průvodčích před odjezdem 
historického vlaku. 

Jízdní řád parního vlaku z Brna hl.n. 
do Zastávky u Brna (28. zá ří 2013) 

tam stanice  zpět 
8:46 Brno hl.n. 15:37 
8:59 Troubsko 15:25 
9:04 Střelice dolní 15:22 
9:08 Střelice 15:18 
9:13 Omice 15:12 
9:19 Tetčice 15:07 
9:23 Rosice u Brna 14:59 
9:27 Zastávka u Brna 14:55 
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