
 

Původní staniční budova v Přibyslavi. 

Tatra 15/52 

Historie dráhy Sázava – Přibyslav 

 
Výletní železnice je pozůstatkem původní dráhy vedoucí z Německého (dnes Havlíčkova) 

Brodu do Moravského Žďáru (dnes Žďáru nad Sázavou). Jednokolejná trať byla otevřena 

22.prosince 1898 a o sedm  roků později spojila železná dráha Moravský Žďár s Tišnovem přes 

Nové Město a Bystřici, který měl tehdy železniční spojení s Brnem již třicet let.  

Velice rychle přestala trať vyhovovat svým parametrům, a tak po dlouhém rozhodování 

o novém spojení Brna s Prahou, které urychlil zábor pohraničí (přerušení trati Brno – Česká 

Třebová ve Svitavách), byla roku 1938 zahájena stavba nové trati Havlíčkův Brod – Brno, ale 

z důvodů válečných událostí musela být v roce 1943 pozastavena. Práce pokračovaly až za tři 

roky. Nová trať byla dokončena roku 1953, tím přestala stará trať sloužila svému účelu a úsek 

Přibyslav - Žďár nad Sázavou  předán tehdejšímu Železničnímu vojsku, které ho používalo k 

výcvikovým účelům svých příslušníků. Zbytek trasy dráhy z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi byl 

snesen. Provoz zůstal udržován na úseku z Přibyslavi do Sázavy a směrem k Dolním Hamrům 

sloužil jako vlečka dřevozpracujícího závodu. Roku 1958 byla celá nová trať zdvoukolejněna 

a o osm let později elektrifikována. Stará trať ji  třikrát podjíždí, naprosto jedinečným zážitkem 

je křížení obou drah  podjetím pod monumentálním železobetonovým sázavským viaduktem. 

V roce 1992 po oficiální likvidaci Železničního vojska přešla dráha do správy Stavební 

obnovy železnic.  

Začátkem roku 1999 došlo k snesení vlečky 

dřevozpracujícího závodu, na části tohoto úseku byla 

asi za čtyři  roky později postavena širokorozchodná 

zkušební trať v délce asi 200m. Koleje staré trati 

tedy dnes končí přesně na nadjezdu silnice č.19. 

 

 

 

 

 

 

 

Historie KPKV a jeho působení na Sázavě: 
 

Začátkem devadesátých let u nás vznikla celá řada spolků či zájmových sdružení, 

zabývajících se shromažďováním, opravami a provozováním historických i současných kolejových 

vozidel. Jednou z těchto organizací je i „Klub přátel kolejových vozidel“ (KPKV) z Brna, jehož 

hlavní náplní je záchrana, renovace a provozování historických kolejových vozidel se zaměřením 

na vozidla určené pro průmyslové účely. Po současnost se klubu podařilo získat celou řadu 

zajímavých i hodnotných lokomotiv a vozů. Některé byly zachráněny téměř před plameny 

autogenů a za jiných okolností by již neexistovaly!  

První náznaky muzejní činnosti na Sázavě 

směřující k záchraně trati a různých historických 

vozidel, se objevily počátkem 90.let. Tehdy pod 

hlavičkou SOŽ vznikl „Spolek pro obnovu vlečkových 

historických vozidel“, jehož prvním cílem byla 

především oprava parní lokomotivy typu CS 500 z 

roku 1948. Bohužel z počátečního nadšení brzy 

sešlo, a tak je lokomotiva již v roce 1995 v 

rozebraném stavu odeslána do kovošrotu. Místo 

lokomotivy je nakonec zprovozněna autodrezína 

typu Tatra 15/52. V roce 1993 je rovněž plánována jízda s parní  lokomotivou 423.009, k ní však z 



M131.1228 a M131.1477 

  Setkání lokomotiv  V60 

Drezína Warszava 223 

 před zastávkou Nížkov. 

310.922 

v Přibyslavi 

důvodů přemrštěných požadavků ze strany vedení drah nakonec nedošlo, což je velká škoda, 

neboť trať byla v té době v podstatně lepším technickém stavu. 

Skutečně první vlaštovkou nové éry trati 

byl rok 1997, kdy byly realizovány jízdy 

historických vlaků v sestavě M 131.1228 

s přívěsným vozem BDlm 6-2011, z majetku 

„Pardubického spolku historie železniční dopravy“. 

Tak se na trati opět objevil osobní vlak pro 

veřejnost po 44 letech od zastavení provozu, tím 

započal KPKV své aktivity na Sázavě. Důvodem 

rozvíjení činností právě v tomto regionu byla právě 

jedinečnost této dráhy z hlediska historického a 

technického, ale také rekreačního, protože vede 

krásnou přírodou Českomoravské vysočiny. Snahou 

KPKV bylo udržení trati v provozuschopném stavu, rozvíjení provozu spojené s dalším získáváním a 

renovacemi kolejových vozidel. Do budoucna se počítalo i s nasazením parní lokomotivy 1435 BS 

200, která je momentálně v opravě. Od začátku působení klubu se na trati mnohé změnilo. 

Původně téměř neproniknutelná džungle se pomalu změnila v romantickou krajinu, zmizely úseky, 

které při projíždění bránily bezpečnému výhledu z oken.  

V roce 1998 se konaly oslavy 100 let místní 

dráhy Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou, jejichž 

součástí byly i slavnostní jízdy na sázavské vlečce. 

Premiérově se na této dráze představily vzorně 

udržované stroje V60.18106 německé výroby z 

vlečky ČEPRO Šlapanov s unikátními podvozky 

systému Beugniot se spojnicemi  a T334.0896 z 

majetku JLS z Jihlavy, dříve jezdící v Benzině ve 

Střelicích u Brna. Oslavy byly důstojným završením 

stoleté existence dráhy a počet návštěvníků 

svědčí o její maximální úspěšnosti. 

V roce 1999 se konaly  opět akce pro veřejnost, 

spojené s jízdami historických vozidel. Kromě již výše 

zmíněných motorových lokomotiv, do provozu také zasahují 

i vozidla majetku KPKV - lokomotivy T221.0777 a T444.1516, 

na trati se také díky objednané jízdě objevuje i autodrezína 

Warszava 223. V areálu 

na Sázavě probíhají 

výstavy a v motorovém 

voze M 131.1477 se 

čepuje pivo. Završením  

snahy pořadatelů je pak 

setkání  průmyslových  

lokomotiv typu V60 v unikátním číselném pořadí 18105, 18106 

a 18107, které se už nikdy nebude opakovat, neboť první 

z těchto lokomotiv byla prodána mimo naši republiku. 



T334.0896 v čele 

Mikulášského vlaku 

 

M240.0113 u Sázavského kostela 

V roce 2000 se na trati, v čele historických  vlaků, objevily i parní lokomotivy a to ve dvou 

prázdninových víkendech s lokomotivami řad 328.011 (Letohrad) a 464.008 (Hradec Králové). 

Ostatní vlaky během sezóny odvezly lokomotivy řad T211.0777, T444.1516 a V60.18106 (716 510) 

s vozy Blm a BDlm. 

Do začátku sezóny 2001 chtěl KPKV obnovit 

dávno zrušenou zastávku Nížkov-Nové Dvory, která 

se nachází v polovině trati. K jejímu slavnostnímu 

znovuotevření došlo dne 23. června 2001, za účasti 

starosty obce Nížkov a široké veřejnosti. V dalších 

letech se pokračovalo s prodloužením nástupištní 

hrany stávající zastávky. Během sezóny 2001 se 

konala jízda s parní lokomotivou 310.922 (Česká 

Třebová) spojená s přepadením vlaku ve 

westernovém stylu. Ostatní veřejné vlaky odvezla 

motorová lokomotiva T211.0777. Toho roku se také poprvé uskutečnila Mikulášská jízda, která si 

v dalších letech našla oblibu široké veřejnosti. V čele soupravy se objevila lokomotiva T334.0896, 

stejně jako v dalších třech letech.  

V roce 2002 byl rozsah prázdninového provozu téměř stejný jako v předchozím roce. 

Taktéž se uskutečnila jízda parního vlaku s přepadením, tentokrát s lokomotivou 464.008. Na 

poslední chvíli bylo rozhodnuto o jízdě parního vlaku na ukončení sezóny s lokomotivou 310.922, 

bohužel zájem veřejnosti byl velice nízký.          

Rok 2003 přinesl malé změny v prázdninovém provozu. Tradiční parní vlak byl přepaden 

partyzány. Poprvé se konal cyklo-turistický víkend, kdy byl do soupravy řazen vůz na kola. Na 

ukončení sezóny 2003 a s tím spojené oslavy 105 výročí trati byla pozvána lokomotiva V60.18106 

(Čepro Šlapanov). 

 

V roce 2004 došlo k výrazné redukci jízd pro 

veřejnost, za celý rok se jelo jen třikrát včetně 

Mikulášské jízdy, kde se poprvé na této trati veřejnosti 

představil zrekonstruovaný motorový vůz M240.0113, 

který již během roku odvezl po staré trati některé 

zajímavé vlaky na objednávku. Kvůli rostoucím nákladům na 

zapůjčení parní lokomotivy se upustilo od pořádání jízd 

v parní trakci. Zajímavá byla též návštěva motorového 

vozu M262.045 (Posázavský Pacifik) v rámci slavnostního 

otevření nově zrekonstruovaného nádraží v Přibyslavi.  

 

Sezóna roku 2005 s sebou přinesla, dlouho plánované, pravidelné prázdninové sobotní 

jízdy pro veřejnost, které by se nemohly uskutečnit bez podpory okolních obcí. Všechny  vlaky 

bezproblémově odvezla lokomotiva T211.0777. Mikulášská jízda se již nesla v duchu velmi nejisté 

budoucí sezóny. Souprava vlaku tvořila stejně jako v předchozím roce dvěstějedenáctka a 

dvěstěčtyřicítka s vozy Blm a BDlm.    



Občasná nákladní doprava 

 a lokomotiva T211.0777 

 

 

Rok 2006 bude znamenat definitivní tečku za 

téměř devíti lety činnosti KPKV na dráze Sázava SaZ 

– Přibyslav. Důvodem pro toto rozhodnutí, bylo 

zamítavé stanovisko majitele (firma SaZ) tuto trať 

nadále udržovat, i přes několik bezvýsledných jednání 

o získání dráhy (Svazkem obcí pod Peperkem).   

Za celé roky se hojně rozrostla sbírka muzejních 

železničních exponátů KPKV, uveďme jen některé: 

motorové lokomotivy BN 60, BN 30R, BNE 50, 

T212.15, T203.05, 409 Da, motorový vůz M240.0113 

a mnohé další exponáty. Některé z nich jsou k vidění 

v areálu firmy SaZ na Sázavě. Bohužel za současných podmínek není možné všechny předvést 

veřejnosti na jednom místě, a proto jsou deponovány na různých místech v České republice. 
 

 



 
 

Vzpomínáme ve dne v noci! 


