Dnešní Muzeum Saské úzkokolejné dráhy
Rittersgrün bylo do roku 1971 koncovou
stanicí někdejší 9,36 km dlouhé úzkorozchodné tratě z obce Grünstädtel (poblíž Schwarzenbergu)
do stanice Oberrittersgrün (místní část obce Rittersgrün).
První vlak projel po této trati s rozchodem kolejí 750 mm
1. července 1889. Na konci 19. století byly v celém Sasku
zakládány sekundární železnice s tímto rozchodem kolejnic,
aby se i odlehlejší horská údolí či zemědělské oblasti mohly
levněji napojit na již stávající železniční síť s normálním
rozchodem.
Toto dopravně technické řešení přineslo hospodářský
rozmach do tehdy odlehlých údolí Krušných hor. Automobilová doprava v té době ještě nebyla zcela rozšířená a tak byly
koňské povozy jediným dopravním prostředkem. Obzvláště
2. světová válka a její důsledky zbrzdily další technické zdokonalování. V 60. a 70. letech 20. století bylo mnoho tratí z
hospodářských důvodů zavřeno, což vedlo ku prospěchu automobilové dopravy. Po úzkokolejné trati v údolí Polavského
potoka (Pöhlwasser) se poslední vlak projel 25. září 1971.
Při návštěvě železničního muzea v Rittersgrünu se nechte
unést zpět do doby 20. století. Stanice „Oberrittersgrün“
je kompletně zachovaným koncovým nádražím s výpravní
budovou, lokomotivním depem, historickým kolejištěm,
nákladními a osobními vagóny, jakož i vozy drážních
zaměstnanců. Čekají zde historické parní a naftové lokomotivy, které vás na vlastní oči přesvědčí o své zdánlivě složité,
ale přesto spolehlivé technice. Vedle jedinečné historické atmosféry se muzeum se svým rozlehlým venkovním areálem,
přilehlou parkovou dráhou a dětským hřištěm přímo nabízí
k výletu pro rodiny s dětmi. Již od roku 1977 vítá muzeum
své návštěvníky a je začleněno do turistického průvodce po
Svobodném státu Sasko „Dampfbahn-Route“, což je jakýsi
„zážitkový jízdní řád Saskem“. Od roku 1991 se v Rittersgrünu konají každoročnĕ třetí červnový víkend železniční slavnosti, na kterých se podílejí i spolky z českého partnerského
mĕsta Nová Role.

SCHMALSPURBAHN
MUSEUM
Ri�ersgrün

In Ri�ersgrün biegen Sie bi�e
auf der Kreuzung an der Sporthalle ab.

Öﬀnungszeiten unseres Museums
ganzjährig Dienstag - Sonntag 10 - 16 Uhr
letzter Einlass 15:30 Uhr

Liebe Besucher, Sie können mit einer Spende/Kleinspende die ehrenamtliche Freizeitarbeit unterstützen.
Dafür hat der Betreiberverein 2013 die Spendenak�on
www.kohle-fuer-holz.de

Am Karfreitag und am 24. und 31.12. geschlossen.
Geöﬀnet am 1. Januar, Ostermontag, 1. Mai,
Himmelfahrt, Pﬁngstmontag, 3. Oktober,
Buß- und Be�ag, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag
Neue Dauerausstellung

Otevírací doba: úterý – neděle 10 – 16 hod
poslední návštěvník v 15:30 hod
Zavírací dny: pondělí, Velký pátek, 24. a 31.12.
Otevřeno: 1. ledna, Velikonoční pondělí, 1. května,
1. a 2. svátek Vánoční.

Srdečně vítejte!

Samstags und auch wochentags führen die Mitglieder
des Vereins ganzjährig Arbeitseinsätze zum Erhalt der
Museumsexponate und der Gestaltung des Außengeländes durch. Besonders die im Freien der Verwi�erung
ausgesetzten Schienenfahrzeuge erfordern einen großen
Zeiteinsatz und kostenintensive Materialien sowie zeitgemäße Werkzeuge und Gerätscha�en. Für die Instandhaltung steht eine Reparaturhalle zur Verfügung. Verein
und Gemeinde tragen gemeinsam die notwendigen Betriebskosten. Für den mit einer Förderung in Restaura�on
beﬁndlichen Bahnpostwagen wurde extra eine Überdachung geschaﬀen. Bi�e haben Sie Verständnis, dass noch
nicht alle Exponate wünschenswert angerichtet sind.

Öﬀnungszeiten und Förderung

ins Leben gerufen. Die damit zusätzlich eingeworbenen
Mi�el werden den Sachkosten für die Fahrzeuginstandsetzung zugeordnet. Alle vom Verein selbst erwirtschafteten Mi�el werden satzungsgerecht für die Arbeit mit
dem Museum verwendet.

Sächsisches SCHMALSPURBAHN-MUSEUM Ri�ersgrün e.V.
08359 Breitenbrunn Ortsteil Ri�ersgrün, Kirchstraße 4
Telefon: + 49 (0) 3 77 57 - 74 40
E-Mail: museum-oberri�ersgruen@t-online.de

Spendenkonto
Sächsisches Schmalspurbahn-Museum Ri�ersgrün e. V.
Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE19 8705 4000 3641 0004 58

www.schmalspurmuseum.de

Ehrenamt und Verein

