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Provoz nové malodráhy zahájen 
 

V sobotu 14. srpna zahájilo Železniční muzeum Zlonice 

provoz na prvním úseku nové úzkorozchodné železnice. Součástí 

oslav byly jízdy historických autobusů, výstava silničních 

veteránů, modelů dopravních prostředků a další doprovodný 

program. 

Ani odstraňování následků nočního zaplavení v dubnu zprovozněné expozice 

zabezpečovací techniky nedokázalo zastavit slavnostní vlak, který se v sobotu 14. srpna, 

přesně v plánovaných 10:00 hodin, vydal na cestu po prvním úseku nové historické 

průmyslové malodráhy Železničního muzea Zlonice. Historická lokomotiva BN 30 se dvěma 

upravenými nákladními vozy svezla během dne více než dvě stovky dětí i dospělých. Akci 

doplnily výstavy desítky historických automobilů soukromých sběratelů a modelů 

nejrůznějších dopravních prostředků, včetně lodí Lodního kroužku Zlonice. Nechyběly jízdy 

historických autobusů, kapela ani občerstvení. 

„Uvedení provozu nové malodráhy s rozchodem 600 mm provázelo příznivé počasí 

pouze v místě a čase konání akce, kdy z nebe nespadla ani kapka. Letošní rozmary léta však 

stavbu trati značně komplikovaly a velkou část zájemců nakonec odradil noční liják“, říká 

člen výboru sdružení pro ekonomiku a marketing Jiří Hagenštoc. „Posunutí termínu ale 

nepřipadalo v úvahu. Zprovoznění malodráhy bylo symbolicky zasvěceno rodinám členů 

sdružení, bez jejichž podpory by se naše zájmová činnost neobešla. Jako symbolické datum 

proto bylo vybráno 20. výročí sňatku zakladatele první expozice muzea s jeho manželkou, 

která je současně i nejvýznačnějším sponzorem muzea“, dodává. 

Úsekem dlouhým 102 metrů se mohou zájemci svézt až do konce září každou sobotu 

od 9 do 15 hodin. Dalšímu prodloužení trati musí předcházet přeprava největší v Česku 

dochované parní lokomotivy Orenstein & Koppel z depozitáře do nového areálu. Po jejím 

transportu, plánovaném na letošní podzim, se trať postupně rozroste na zhruba půl kilometru, 

aby oživila celý revitalizovaný zemědělský areál. V současnosti provozovanou lokomotivu 

BN 30 také doplní dva další stroje, jejichž opravy právě probíhají. To už ale muzeum vstoupí 

do své již patnácté sezóny, která bude zahájena v sobotu 23. dubna 2011. 


