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Vážení zájemci o jízdu parním vlakem mezi Brnem a Slavkovem v sobotu 
26. 6. 2021,

v návaznosti na přírodní katastrofu  na Břeclavsku a Hodonínsku jsme 
se rozhodli zrušit zvláštní parní vlak, kterým jsme v rámci Ignis Brunen-
sis plánovali v sobotu vypravit z Brna do Slavkova u Brna a zpět. Hlavním 
z důvodů pro toto rozhodnutí je to, že dieselová lokomotiva, bez které 
by jízda nebyla povolena, je v sobotu více zapotřebí na Hodonínsku.

I přes zrušení parního vlaku jsme se rozhodli zachovat aspoň výlet do 
Slavkova historickými autobusy, které vlak mezi Brnem a Slavkovem 
nahradí. Odjezdy jsou uvedené v letáku. Jízdné za parní vlak obdržíte nazpět 
v Kontaktním centru v Brně na hlavním nádraží.
Kontatní centrum bude otevřeno mimořádně od 10:00 do 11:00 hodin a od 
14:00 do 15:00 hodin.

Pokud se rozhodnete místo vlaku vyrazit historickým autobusem, vrátíme 
Vám rozdíl jízdného. Nedělní program na Svitavském nábřeží s jízdami 
menšího parního vlaku a možností projížďky na drezínách bude zachován.

Děkujeme za pochopení
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Sledujte na www.idsjmk.cz a www.ignisbrunensis.cz

V sobotu 26. 6. navštivte stánek IDS JMK na Náměstí Svobody v Brně. Těšíme se na Vás.

Z Brna do Slavkova u Brna

Brno, hl. n. -  PARNÍ VLAK 11:05 - - 15:05

Brno, nám. Svobody - BUS - 11:10 13:10 - 15:35

Odjezdy parních vlaků a autobusů

V sobotu 26. června jsme pro vás přichystali výlet 
parním vlakem a historickými autobusy z Brna do 
Slavkova u Brna, kde si budete moci nakombinovat 
čas i tak, abyste stihli navštívit Zámek Slavkov.

Parní vlak potáhne lokomotiva Skaličák se 6 vozy 
tzv. rybáky. Pro zájemce uvádíme řazení vlaku: 
433.001 + 3xBa014 + BRa063 + 3xBa014 + 
Da074  + 754. 

Nasazeny budou rovněž historické linkové 
autobusy ŠL a RTO. 

SOBOTA
22. 8. 2020

Jízdenky Základní
Děti do 18 let, 

studenti do 26 let, 
osoby nad 65 let, 

ZTP,  pes

Děti do 
6 let, 

kočárek

PARNÍ VLAK - JEDNOSMĚRNÁ JÍZDENKA  
ve Slavkově platí i pro přepravu historickým 
autobusem od nádraží k zámku (na zastávku 
Poliklinika) a zpět.

100 50 zdarma

HISTORICKÝ BUS - JEDNOSMĚRNÁ JÍZDENKA 50 25 zdarma

MIMOŘÁDNÉ VSTUPNÉ NA ZÁMEK
běžná cena 130 / 80 Kč 80 40 zdarma

Jak zakoupit jízdenku

Jízdenky jsou vydávány pro konkrétní odjezd, v němž je garantováno místo k sezení. Proto 
je nutné si koupit zvlášť jízdenku tam a zvlášť zpět. Pokud odjezd zmeškáte, je možné využít 
i další odjezdy v daném směru, ale jen pokud v nich bude dostatečná kapacita. 

Pokud chcete mít výlet jistý, kupte si jízdenku PŘEDEM v elektronické podobě: 
1. Přihlaste se na eshop.idsjmk.cz 
2. Pokud nemáte žádnou elektronickou jízdenku koupenou přes eshop.idsjmk.cz, 
ZAREGISTRUJTE SE, nemusíte nahrávat občanský průkaz ani jiný doklad totožnosti.
3. Klikněte v liště nahoře na OBCHŮDEK – VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU
4. Postupně vyberte jízdenky na cestu tam, cestu zpět a případně i zvýhodněnou 
vstupenku do Zámku Slavkov. Po výběru každé jízdenky je nutné se vrátit zpět do 
OBCHŮDEK. Nakonec zaplaťte bankovní kartou.
5. Na váš email přijde potvrzení o zaplacení rezervace jízdenek. 
6. Od 22. 6. se můžete stavit do Kontaktního centra v podchodu pod halou hlavního 
nádraží v Brně a jízdenky si vyzvednout. V sobotu 26.6. budeme mít v Kontaktním 
centru před odjezdem vlaků z Brna otevřeno (tzn. od 10:00 do 11:00 a 14:00 do 
15:00) a jízdenky si můžete vyzvednout i v tomto čase. 
Obchůdek v našem e-shopu funguje v testovacím režimu, proto prosíme o omluvení 
případných drobných nedokonalostí. 

LZE DOKOUPIT

VÝHODNÉ VSTUPNÉ

DO ZÁMKU

SOBOTA
26. 6. 2021

Ze Slavkova u Brna, Poliklinika do Brna

Přímý BUS 12:30 - 14:30 - 17:00

Bus k PARNÍMU VLAKu - 12:40 - 16:05 -

Národní dopravce

IGNIS BRUNENSIS
DO ZÁMKU SLAVKOV U BRNA 
STYLOVĚ PARNÍM VLAKEM
NEBO HISTORICKÝM AUTOBUSEM

Tiskové chyby vyhrazeny

Z DŮVODU

AKTUÁLN Í  S I TUACE 

J E  PARN Í  VLAK

BRNO-SLAVKOV 

ZRUŠEN



IGNIS BRUNENSIS
JÍZDY PARNÍ LOKOMOTIVY
CYKLODREZÍNY
HISTORICKÝ AUTOBUS

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sledujte na www.idsjmk.cz a www.ignisbrunensis.cz

Navštivte stánek IDS JMK u řeky Svitavy u mostku Tkalcovská - Pastrnkova. Těšíme se na Vás.

V neděli 27. června jsme pro vás přichystali zajímavý 
program na svitavském nábřeží na ulici Tkalcovská.
Jízdy parního vlaku
Jízdy parního vlaku v Zábrdovicích mezi mostkem u ulic Tkalcovské 
a Pastrnkovy a ulicí Křenovou.

Cyklodrezínky - Dagmar, Lenka a Anička
Samostatné jízdy cyklodrezínkami mezi mostkem u ulic Tkalcovské a 
Pastrnkovy a Teplárnami Brno na ul. Špitálka. Jde o 3 cyklodrezínky 
pojmenované Dagmar, Lenka a Anička. Půjde o jejich první veřejné 
představení. Jsou určeny pro obec Hevlín, kde budou následně 
dostupné pro turisty na tamní obecní trati.

Jízdy historického autobusu
Svoz historickým busem z náměstí Svobody na ulici Tkalcovskou. 

Jména drezínek a romantická trasa podél Svitavy přímo vybízí  
k tomu, aby se akce nesla v pohádkovém duchu. Možná na místě 
potkáte i místního hastrmana nebo aspoň jeho stopy...

SOBOTA
22. 8. 2020

Jízdenky Základní
Děti do 18 let, 

studenti do 26 let, 
osoby nad 65 let, 

ZTP,  pes

Děti 
do 6 let,
kočárek

PARNÍ VLAK Tkalcovská - Křenová a zpět 30 15 zdarma

ŚLAPENKA Tkalcovská - Špitálka a zpět 30 15 zdarma

HISTORICKÝ BUS (1 jízda) 
Nám. Svobody - Plynárenská nebo zpět 30 15 zdarma

Jak koupit jízdenku
Jízdenky na parní lokomotivu a cyklodrezíny koupíte na místě. Jízdenky na historický 
autobus přímo před nástupem nebo v autobusu.

JÍZDENKY
KOUPÍTE V DEN KONÁNÍ

AKCE NA MÍSTĚ NEBO  

V AUTOBUSU

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NEDĚLE
27. 6. 2021

Národní dopravce

Změna programu vyhrazena.

Dagmar1

2

3

Lenka

Anička

Rusalka

Tiskové chyby vyhrazeny



SOUHRNÝ J ÍZDNÍ ŘÁD
BRNO - SLAVKOV U BRNA  
A ZPĚT

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SOBOTA
26. 6. 2021

Národní dopravce

Parní vlak odjíždí z Hlavního vlakového nádraží.
Historické autobusy do Slavkova odjíždí z Nám. Svobody od ústí ulice Rašínovy.

Šťastnou cestu s IDS JMK vám přeje KORDIS JMK, a.s.

Poznámky

Odjezdy
z Brna
Brno, hl.n. 11:05 15:05
Brno, nám. Svobody - 11:10 13:10 - 15:35
Slavkov u Brna, žel.st., příj. 11:40 - - 15:40 -
Slavkov u Brna, žel.st., odj. 11:50 - - 15:50 -
Slavkov u Brna, poliklinika 12:00 11:40 13:40 16:00 16:05

Odjezdy
ze Slavkova u Brna
Slavkov u Brna, poliklinika 12:30 12:40 14:30 16:05 17:00
Slavkov u Brna, žel.st., příj. - 12:50 - 16:15 -
Slavkov u Brna, žel.st., odj - 13:03 - 16:28 -
Brno, nám. Svobody 13:00 - 15:00 - 17:30
Brno, hl.n. 13:45 17:18

Pozor, odjezdy v jízdním řádu se mohou změnit. Přesné časy si prosím ověřte před odjezdem na webu www.idsjmk.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny
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IGNIS BRUNENSIS
POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
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Národní dopravce

O mašince Rusalce a třech drezínkách
Na břehu řeky Svitavy se nachází jedno romantické tajemné a přímo pohádkové místo. 
Leží u hučícího splavu se stavidlem, odkud vede parkem vodní náhon. 
V náhonu se pod vodou skrývá prastarý vodník Radlas, který má na keřích rozvěšeny 
červené pentličky, na které láká neposlušné děti a pod břehem má hrníčky s dušičkami.
Přes náhon vede most, na kterém vodník Radlas rád sedává – však také jsou zde po 
něm stopy, vedoucí až do vody. Děti, najdete ty stopy? 
Po mostě vedou železniční koleje a po nich jezdí malá zelená mašinka Rusalka se 
dvěma červenými vagónky. A jako každá rusalka, tak i mašinka Rusalka se halí do 
bílého závoje, ale ne z mlhy, ale z páry, protože Rusalka je parní mašinka, která si 
pochutnává na černém uhlí a zapíjí je vodou ze Svitavy.
Jezdí zde i tři zelené šlapací drezínky, které se jmenují Dagmar, Lenka a Anička.
Mašinka i drezínky rády vozí děti a všechny se na vás moc těší.

Darmar Lenka

Rusalka

Tiskové chyby vyhrazeny

STAV SE ZÍTRA NA 

SVITAVSKÉM NÁBŘEŽÍ - 

ULICE TKALCOVSKÁ A 

SVEZ SE DREZÍNKOU
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165 let 

železniční trati Brno dolní 

nádraží – Zastávka u Brna.

90 let 
brněnské Teplárny.

Národní dopravce

IGNIS BRUNENSIS
BRNO MORAVSKÝM 
MANCHESTEREM

Dnes se již mnohdy pozapomíná na to , že Brno průmyslovým velkoměstem neudělal průmysl 
strojírenský, ale textilní.

V Brně se zpracovávala ovčí vlna (na Liberecku a ve východních Čechách bavlna a na Šumpersku len). Ovčí 
rouno (nečištěná a neupravená surová vlna po ostříhání ovcí) se přiváželo v žocích do továren.

Textilní továrny byly od konce 18. století poháněny vodními koly, zhruba po roce 1820 začaly být poháněny 
parními stroji. Každá továrna měla kotelnu s kotlem vytápěným černým uhlím. Parní stroj pomocí transmisí a 
řemenů poháněl všechny stroje – pračky, spřádací stroje i tkalcovské stavy. Parní stroj má poměrně malou 
účinnost – ta se zvyšovala tím, že pára z válců, která třeba u parní lokomotivy se vyfukuje komínem do ovzduší, 
se zde využívala pro ohřev vody potřebné propravu vlny na přízi i pro barvení příze nebo látek, pro vytápění 
sušáren na sušení příze i látek a v topném období i na vytápění továrních hal a kanceláří.

V roce 1856 byla uvedena do provozu trať ze Zastávky u Brna do Brna dolního nádraží, která sloužila pro 
dovážení černého uhlí z Rosicko-oslavanské pánve pro brněnský průmysl.

Vlečka do bývalé textilní továrny Mosilana vedoucí parkem je poslední zachovalou vlečkou do textilní továrny 
v Brně. Po ní jezdily vagóny s rosickým uhlím a s žoky vlny a zpět vagóny naložené štosy látek, a to až do konce 
osmdesátých let 20. století.

Svitavský náhon, který přivádí vodu z řeky Svitavy do říčky Ponávky existoval již ve středověku – stával na 
něm vodní mlýn Radlín, z jehož jména vznikl název lokality a dnešní ulice i bývalého nákladiště a stanoviště 
vlečkového výpravčího Radlas. Později jeho voda poháněla první přádelny a tkalcovny a používala se pro 
výrobu – dle vzpomínka z konce třicátých let v něm a v Ponávce tekla voda každý den jiné barvy – podle toho, 
s jakou továrny ten den barvily přízi a látky.

Voda z něj se také používala pro napájení parních kotlů, protože jako povrchová voda byla měkká a nezanášela 
kotle kotelním kamenem.

Ještě koncem třicátých let se v textilních továrnách elektřina používala pouze pro osvětlování, vše poháněly 
parní stroje a na švýcarský stav, který byl poháněn elektromotorem se všichni chodily dívat do laboratoře Vyšší 
průmyslové textilní školy na Francouzské ulici.

Po roce 1990 sláva brněnského textilního průmyslu skončila – až na továrnu Nová Mosilana v Černovicích a 
malou výrobu v Zábrdovicích.

V rámci letošních dnů Dopravní nostalgie pro Vás společnost KORDIS JMK připravila v 
lokomotivě Rusalka ukázku jednoho z posledních funkčních parních strojů v Brně – a můžete ucítit 
vůni uhelného kouře, páru smíšenou s emulzí oleje a slyšet zvuk parního stroje a ušpinit se od sazí 
– vše co před padesáti a více lety bylo běžnou součástí života nejen v Brně.

A jízdou tří drezínek po teplárenské vlečce si připomeneme 90 let od vzniku 
brněnské teplárny v prosinci 1930 – byla to první teplárna v Československu 
postavená dle vzoru teplárny v New Yorku.
A na výstavce jsme pro Vás připravili ukázku tří substancí, které vytvořily 
fenomén Brna – Moravského Manchesteru – ovčího rouna, černého uhlí a svitavské vody.
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Tradiční akce, kterou milují nejen fandové dopravy, je tady! Už o nadcházejícím víkendu spolu s 
Technickým muzeem v Brně do města vypustíme téměř dvacítku historických vozů od koněspřežné 
tramvaje po vozy z 80. let minulého století, kterými se můžete svézt na speciálních trasách.

Vedle už tradičních zástupců historického vozového parku DPMB se na akci objeví i dvě novinky – 
autobus Škoda 706 RTO, který DPMB pořídil loni a autobus Karosa ŠM 11 z letošního roku, který se 
veřejnosti představí vůbec poprvé. Oba autobusy vozily cestující v 60. až 80 letech minulého století.

Sobota 26. června
10-11 hodin výstava vozů na náměstí Svobody
11-17 hodin jízdy s cestujícími
 v provozu budou koněspřežná tramvaj, parní tramvaj, historické a retro tramvaje, autobusy a trolejbusy

Neděle 27. června
13-17 hodin jízdy s cestujícími
v provozu budou koněspřežná tramvaj, parní tramvaj, historické a retro tramvaje

Trasy
Koněspřežná tramvaj – odjezdy z náměstí Svobody
okruh centrem města

Parní tramvaj Caroline – odjezdy z náměstí Svobody
po Cejlu do Husovic a zpět

Elektrické tramvaje – odjezdy z náměstí Svobody
po Cejlu přes Husovice do smyčky Maloměřický most

Autobusy – pouze sobota, odjezdy z Náměstí Svobody
okružní trasa Drobného – Provazníkova – Husovice – Cejl – Radlas – Špitálka – Křenová – Masná – Úzká 
– Masarykova

Trolejbusy – pouze sobota, odjezdy z České
okružní trasa Kounicova – Kotlářská – Drobného – Milady Horákové – Koliště – Marešova – Úvoz – 
Nerudova – Kounicova

Vozy DPMB
tramvaj 107 (dřevák) s vlečným vozem, tramvaj 4MT 134 s vlečným vozem, tramvaj T2, tramvaj K2, 
autobus Karosa ŠM11, autobus Škoda 706 RTO, trolejbus 15Tr

Jízdné
Jízdné pro 1 jízdu historickou elektrickou tramvají (jednosměrné) 50,- Kč
Jízdné pro 1 jízdu historickým trolejbusem nebo autobusem (okružní) 50,- Kč
Jízdné pro 2 jízdy (zpáteční elektrickou tramvají nebo 2 okruhy trolejbusem nebo autobusem) 100,- Kč
Zvýhodněná jízdenka na 5 jízd el. tramvajemi, trolejbusy a autobusy  200,- Kč
Jízdné pro 1 jízdu (okruh) koněspřežnou tramvají 300,- Kč
 Jízdné pro 1 jízdu (okruh) parní tramvají 300,- Kč
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NEDĚLE
27. 6. 2021

Odjezdy
z náměstí Svobody
Brno, nám. Svobody 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Brno, Plynárenská 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20

Odjezdy
z ulice Plynárenská
Brno, Plynárenská 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Brno, nám. Svobody 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50

SOUHRNÝ J ÍZDNÍ ŘÁD
NÁM. SVOBODY - PLYNÁRESKÁ
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NEDĚLE
27. 6. 2021

Poučení pro cestující šlapacími drezínkami
1. Cestující na šlapadle vlevo ve směru jízdy je strojvedoucí drezínky, na šlapadle vpravo je jeho 
pomocník. 

2. Strojvedoucí má po pravé ruce páku hlavní brzdy, odpovídá za dodržení rychlosti – maximální rychlost 
drezínky je 7 km/h (rychlost rychlé chůze), přes výhybky a přejezdy 3 km/h (rychlost pomalé chůze). Při 
zastavení přeloží páku hlavní brzdy do parkovací polohy.

3. Před přejezdem přes ulici Tkalcovskou (jediný přejezd na trase) jste vždy povinni zastavit 
před příčnou červenou čárou na pražci. Přejet ulici Tkalcovskou je povoleno pouze pokud pověřená 
osoba ve výstražné žluté vestě signalizuje možnost jízdy vodorovnými pohyby červeným praporkem.

4. Při jízdě přes přejezd ulice Tkalcovská jste povinni houkat na houkačky na řídítkách šlapadel.

5. Při přibližování se ulici Špitálka jste povinni zastavit před příčnou červenou čárou na 
pražci. Další jízda je povolena pouze, pokud pověřená osoba ve výstražné žluté vestě signalizuje 
možnost jízdy vodorovnými pohyby červeným praporkem. Hned za výhybkou jste povinni zastavit.

6. Výhybkář vám přestaví šlapadla pro zpáteční jízdu. Dle možnosti mu, prosím, pomožte.

7. Zpět můžete odjet po ústním pokynu od výhybkáře.

8. Při přibližování se ulici Tkalcovské, jste povinni před příčnou červenou čárou na pražci 
zastavit. Dále přes přejezd ulice Tkalcovská a přes výhybku můžete pokračovat pouze pokud pověřená 
osoba ve výstražné žluté vestě signalizuje možnost jízdy vodorovnými pohyby červeným praporkem.

9. Při jízdě přes přejezd ulice Tkalcovská jste povinni houkat na houkačky na řídítkách šlapadel.

10. Upozornění: Pokud vám kdokoliv bude dávat znamení kroužením červeným praporkem nebo 
rukou, ihned zastavte!
Šťastnou cestu a příjemné zážitky vám přej drezínky Dagmar, Lenka a Anička  a společnost KORDIS JMK.




