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PARTNEŘI

S párou do Oslavan  
na historické 
slavnosti

7. září 2019
Výlet nostalgickým vlakem do údolí řeky Jihlavy.

BRNO – IVANČICE – 
OSLAVANY A ZPĚT

Stav k 1. 9. 2019

FOTO © Jan Palán

Oslavany

KAM SE VYDAT PŘÍŠTĚ
Dny parního provozu Břeclav – Lednice 
14. září 

Mikulášský vlak do Oslavan 
30. listopadu

Oprava historického vozu 55 54 24-21 229-1 (Ce3-3152)  
byla finančně podpořena Ministerstvem dopravy ČR  
v rámci programu č. 127 64 „Podpora obnovy historických  
železničních kolejových vozidel“.

Oslavany Ivančice



Jízda zvláštním vlakem s parní lokomotivou „Skaličák“, historickými 
vozy ze 40. a 50. let a zařazeným bufetovým vozem s občerstvením je 
skvělým začátkem výletu za spoustou zábavy, ale i poučením a zážitky 
v přírodě. V Oslavanech se konají Historické slavnosti, pro pěší 
i cykloturisty se otevírá nádherné údolí řek Jihlavy a Oslavy.  
V oslavanském zábavním parku Permonium si v unikátním 
prostředí industriální kulturní památky přijdou na své děti i dospělí.

Co nás čeká
Oslavanské historické slavnosti
 •  zámecký park: koncert kapely Minami, tancování a zpívání dětí s Dádou
 •  zámecký park – zadní část: výstava historické hasičské techniky, 

ukázka hašení
 •  zámecké nádvoří: žongléři Knock, průvod, turnaj na počest krále, 

historické stánky
 •  zámecká zahrada: historický průvod městem v čele s králem  

Přemyslem Otakarem I. a jeho družinou
 •  zámecká alej: historické tržiště
 •  interiéry zámku: otevřena muzea oslavanského zámku
 •  stadion TJ Oslavany: rytířský turnaj na koních

Permonium
 •  zábavní park s příběhem – industriální kulturní památka, těžní věž 

Kukla, po předložení jízdenky z historického vlaku vstup zdarma
 •  vstup do Permonia 1+1 ZDARMA s možností dokoupení interaktivních 

her, pohádkových her a lanových aktivit

V Ivančicích
 •  stálá expozice Vladimíra Menšíka
 •  výstava Alfons Mucha neznámý – knižní a časopisecké ilustrace
 •  výstava kreslených vtipů Bořivoje Švédy „Smějme se, dokud můžeme“

JÍZDNÍ ŘÁD

JÍZDNÉ

Brno–Oslavany
•  zpáteční 160 Kč
•  jednosměrné 120 Kč

Pro úsek Brno dolní nádraží –Střelice nebo 
Střelice–Oslavany

•  zpáteční 80 Kč
•  jednosměrné 60 Kč
•  sleva 75 %  ZTP, ZTP/P, děti 6–18 let, žáci a studenti  

18–26 let, cestující 65+ let, psi

Prodej jízdenek ve všech pokladnách ČD od od 26. 8. 2019.

TAM STANICE ZPĚT

10:05 Brno dolní nádraží          17:52

10:18 Troubsko      17:42

10:21 Střelice dolní    17:38

10:26 13:55 Střelice            13:30 17:34

10:38 14:07 Silůvky             13.22 17:22

10:45 14:43 Moravské Bránice    13:03 17:11

10:58 14:55 Ivančice            12:52 17:01

11:05 15:03 Oslavany            12:40 16:50

CYKLOVÝLET A TURISTIKA 

Pokud jste se rozhodli využít příležitost atraktivního svezení za 
cykloturistikou, vaše kola si můžete umístit ve voze na konci vlaku.  
Z Oslavan se můžete vydat na projížďku nádherným krajem v údolí řek 
Oslavy a Jihlavy. K dispozici jsou zde hned 4 okružní tematické cyklostezky 
– Templářská, Energetická, Pivovarská a Hornická.
Ve vlaku je přeprava jízdních kol zdarma.

Zkrátka nepřijdou ani vyznavači pěší turistiky – v Oslavanech si mohou 
projít naučnou stezku Permokarbonem Boskovické brázdy 
nebo v Ivančicích se vydat vycházkou k rozhledně na Hlíně či k rozhledně Réna.


