
Zpracoval: Ing. Libor Konečný 

 

 

 

 
 

Od parní Moravie Severní dráhy 

 po elektrickou Moravii 

Jihomoravského kraje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručný průvodce historií brněnské příměstské a 

 jihomoravské regionální železniční dopravy  

od roku 1838 do roku 2022 
 

 

 

 

 

 



2                            Od parní Moravie Severní dráhy po elektrickou Moravii Jihomoravského kraje 
 

1. Příměstská a regionální doprava v běhu času. 

Příměstskou (ještě dříve také předměstskou) železniční dopravou se v brněnských podmínkách 
rozuměla doprava ze vzdálenosti zhruba 50 km od Brna, doprava na střední vzdálenosti byla zhruba 
ze vzdálenosti 100 km a nad tuto vzdálenost to byla doprava dálková.  

Když dne 11. listopadu 1838 vyjela na zkušební jízdu z Rajhradu do Brna parní lokomotiva 
Moravia, patřící Severní dráze císaře Ferdinanda, byla to první jízda parní lokomotivy na území 
dnešní České republiky. Tuto významnou událost připomíná pamětní deska na výpravní budově 
bývalé železniční stanice, dnes jen zastávky, v Rajhradě. 

A zahájení jízd propagačních vyhlídkových osobních vlaků mezi Brnem a Rajhradem dne 15. 
prosince 1838, které se zimní přestávkou pokračovaly až do léta 1839, bylo vlastně zahájením 
brněnské příměstské železniční dopravy.  

Dne 7. července 1839 byla potom zahájena železniční doprava na naší první trati – z Břeclavi do 
Brna. 

Význam osobní železniční dopravy pro Brno spolu s výstavbou dalších železničních tratí, které 
vytvořily brněnský železniční uzel, postupně narůstal. Brno jako velmi průmyslové město 
s dominujícím textilním průmyslem (rakouský, později moravský Manchester), následovaným 
průmyslem strojírenským a dalšími průmyslovými odvětvími, potřebovalo velké množství dělníků a 
zaměstnanců, které samotné Brno nestačilo zajistit a tito museli dojíždět z hustě osídleného 
zemědělského okolí města. Před nástupem železniční dopravy přes týden v Brně museli bydlet 
v bídných podmínkách v různých ubytovnách, domů chodili pouze na neděli (až do roku 1968 se 
pracovalo i o sobotách), čímž velmi trpěl jejich rodinný i osobní život. Železniční osobní doprava 
znamenala velký sociální přínos tím, že umožnila (zvláště po zavedení osmihodinové pracovní 
doby koncem 19. století) jejich denní dojíždění až ze vzdáleností kolem 30 km, jejich život i život 
jejich rodin se tím výrazně zlepšil. 

Příměstskou dopravu zajišťovaly osobní vlaky na střední vzdálenosti a dálkové, ale s narůstajícími 
frekvencemi začaly být v pracovní dny (pondělí až sobota) zaváděny příměstské vlaky v ranní době 
pro návoz do Brna a v odpolední až podvečerní době pro rozvoz z Brna. Na vlárské trati tyto vlaky 
začínaly a končily ve Slavkově u Brna (později v Bučovicích) a v Nemoticích, na břeclavské trati ve 
Vranovicích, na hrušovanské trati na odbočce v Oslavanech, na jihlavské trati v Zastávce u Brna a ve 
Studenci, na brodské trati v Tišnově a na třebovské trati v Blansku, Skalici nad Svitavou a v Letovicích. 

Od šedesátých let minulého století začala příměstskou dopravu zajišťovat ve stále větší míře 
autobusová doprava, ovšem nekoordinovaně a často souběžně se železničními tratěmi. V závěru 
dvacátého století se brněnská příměstská doprava stala pro život města nejdůležitější v republice, 
protože procentuální podíl dojíždějících k počtu obyvatel města byl největší ze všech krajských měst a 
byl i větší než v Praze. 

Po vzniku Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK) dne 1. ledna 
2004 došlo k zásadním změnám. Postupně bylo zaintegrováno celé území Jihomoravského kraje, 
železnice se stala páteřní dopravou a autobusové linky ji napájely. Rovněž tradiční dělení osobní 
dopravy bylo změněno na dopravu regionální, která obsluhuje celé území kraje a dopravu dálkovou, 
která hranice kraje přesahuje. 

Význam regionální železniční dopravy v posledních letech dále narůstá – ať již z důvodu 
nedostupného bydlení v Brně, kdy řada mladých rodin se usidluje v okolí a do Brna dojíždí a 
v letošním roce z důvodu energetické krize rostoucích cen pohonných hmot řada cestujících přechází 
od individuální automobilové dopravy k dopravě hromadné. 

Výrazem strategické předvídavosti a péče Jihomoravského kraje o regionální dopravu je 
pořízení nových elektrických jednotek Moravia, symbolicky pojmenovaných podle naší úplně 
první lokomotivy, které budou dodány v letošním roce a nasazeny na linky S2 a S3 IDS JMK.     
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2. Významná vozidla v brněnské příměstské a regionální dopravě. 

V této kapitole vám stručně představíme kromě obou Moravií i několik významných typů vozidel, které 
zajišťovaly a zajišťují příměstskou dopravu mezi nimi – dvě řady parních lokomotiv speciálně 
konstruovaných pro příměstskou dopravu, dvě řady motorových lokomotiv a dvě řady elektrických 
jednotek. 

 

Parní lokomotiva Moravia Severní dráhy císaře Ferdinanda. 

Lokomotiva Moravia spolu s lokomotivou Austria, která byla stejného typu, byly vyrobeny v roce 1837 
(nebo 1836 – prameny se různí) v Anglii v továrně slavného lokomotivního konstruktéra Roberta 
Stephensona v Newcastlu a byly dodány Severní dráze císaře Ferdinanda.  

 

Jednalo se o dvounápravovou lokomotivu, první dvojkolí bylo běžné a druhé hnací, s přívěsným 
dvounápravovým tendrem, na kterém byly zásoby vody a paliva - koksu. Její výkon byl 20 koní a 
nejvyšší rychlost 30 km/h. Dva parní válce byly umístěny mezi koly a poháněly přes zalomenou hnací 
nápravu hnací dvojkolí. Lokomotivy v té době (asi až do roku 1860) neměly žádnou budku, takže 
strojvedoucí i topič byli zcela vystaveni nepřízni počasí i kouři, jiskrám a mouru z komína lokomotivy. 

Obě lokomotivy byly v rozebraném stavu dopraveny do Rakouska, kde byly smontovány. Lokomotiva 
Moravia dne 6. ledna 1838 zahájila dopravu na první železniční trati v Rakousku – z Floridsdorfu (na 
předměstí Vídně, most přes Dunaj na vídeňské nádraží Severní dráhy ještě nebyl dostavěn) do 13 km 
vzdáleného Wagramu.  

Později byla přepravena do Rajhradu, kde uprostřed výpravní budovy byla zřízena první lokomotivní 
výtopna na našem území. A odtud se vydala 11. listopadu 1838 na zkušební jízdu do Brna, což byla 
první jízda parní lokomotivy na území dnešní České republiky. A zahájení propagačních vyhlídkových 
jízd vlaků tažených lokomotivou Moravia mezi Brnem a Rajhradem dne 15. prosince 1838 bylo i 
zahájením brněnské příměstské dopravy. 

Protože lokomotivy Moravia i Austria měly malý výkon a malou tažnou sílu, používaly se pouze 
v osobní dopravě. Když po těžké železniční nehodě ve Francii v roce 1842, způsobené lomem 
zalomené hnací nápravy, bylo v Rakousku zakázáno nasazení dvounápravových lokomotiv v traťové 
službě, byly v podstatě předčasně vyřazeny z provozu v roce 1846. 

Existují snahy o vyrobení funkční repliky lokomotivy Moravia, ale zatím narážejí na nedostatek 
finančních prostředků.     
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Parní lokomotiva řady 456.0, přezdívaná Krasin. 

Až do dvacátých let minulého století vozbu příměstských vlaků zajišťovaly parní lokomotivy různých 
řad, které se používaly pro vozbu osobních vlaků na střední i dlouhé vzdálenosti. Prvním typem parní 
lokomotivy, zkonstruované pro příměstskou dopravu, konkrétně pro trať Praha – Benešov u Prahy, byly 
lokomotivy řady 456.0, vyráběné v ČKD Praha v letech 1927 až 1932 v počtu 27 kusů. Byly to dvojčité 
tendrovky o výkonu 1 650 koní s maximální rychlostí 80 km/h. 

Příměstská doprava měla svá specifika, pro které nejlépe vyhovovaly tendrové lokomotivy. Pro vozbu 
těžkých osobních vlaků, zastavujících na každé zastávce, musely mít velký výkon a zároveň velkou 
tažnou sílu, aby rozjezdy byly co nejrychlejší. Protože příměstská doprava probíhala na hlavních 
tratích, měly velký nápravový tlak a adhezní váhu (lokomotiva 456.0 měla nápravový tlak 16 tun, což 
byla tehdy u ČSD nejvyšší přípustná hodnota). Zásoby uhlí a vody stačily menší, protože jezdily na 
kratší vzdálenosti a přívěsný tendr s velkými zásobami by snižoval specifický výkon. Navíc lokomotivy 
s přívěsným tendrem mohly jezdit vzad pouze rychlostí 50 km/h, kdežto tendrovky i vzad mohly jezdit 
svou maximální rychlostí. To bylo důležité u příměstské dopravy, jejíž vlaky většinou končily a jízdu 
zpět začínaly ve stanicích, kde nebyly točny. 

Parní lokomotiva Krasin 456.025 

Protože se lokomotivy řady 456.0 osvědčily v mimořádně kruté zimě 1928–1929, získaly svou 
přezdívku dle sovětského ledoborce Krasin. Měly velkou tažnou sílu, byly spolehlivé, ale velmi náročné 
pro topiče – protože měly velký výkon, ale kotel staré konstrukce, vyznačovaly se velkou spotřebou 
paliva. Navíc pro dlouhý kotel byl prostor mezi ním a uhlákem velmi stísněný, až do zavedení 
pneumaticky ovládaných topných dvířek po druhé světové válce jejich topiči museli nosit kožené 
sukně, protože jim při nabírání uhlí hořely montérky na zadní části těla.   

Do Brna přišly v roce 1955 a z pravidelného provozu byly odstaveny v první polovině roku 1968 – 
nahradily je lokomotivy řady 477.0 uvolněné po elektrizaci z tratí Brno – Tišnov – Havlíčkův Brod a 
Brno – Břeclav na podzim roku 1967. Na záložních výkonech jezdily málo, poslednímu brněnskému 
Krasinovi skončila způsobilost kotle v roce 1972. 
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Parní lokomotiva řady 477.0, přezdívaná Papoušek. 

Parní lokomotivy řady 477.0 byly vyráběny v ČKD Praha v letech 1951 až 1955 ve dvou sériích 
v celkovém počtu 60 kusů. Byly určeny pro příměstskou dopravu v Praze, v Brně a v Ostravě. Jednalo 
se o trojčité lokomotivy o výkonu 2 100 koní, s největší rychlostí 100 km/h. Podle pestrého modro – 
červeno-bílého nátěru získaly přezdívku Papoušek. Z estetických důvodů měly komín a všechny 
nástavby na kotli kapotované do společného kanálu. Vzhledově jezdily ve třech provedeních – první 
série měla vodní vany za budkou, druhá měla i postranní vodojemy vedle kotle kapotované až k budce 
a řada lokomotiv první série měla dodatečně zřízené postranní vodojemy bez kapotáže. V Brně byly 
pouze stroje první série v obou provedeních. 

 

Papoušek 477.008 na brněnském hlavním nádraží na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. 
Po výrobě v roce 1951 byl v roce 1952 přidělen do Brna, kde strávil celý svůj lokomotivní život. 
Zůstal v původním provedení bez postranních vodojemů. Jako poslední brněnský Papoušek 
byl zrušen dne 24. října 1974. (foto Jiří Kulhánek).  

Třetí válec mezi koly pohánějící zalomenou hnací nápravu umožňoval plynulejší záběr a tím i rychlejší 
rozjezdy. Jako jediné naše tendrovky byly vybaveny mechanickým přikladačem paliva (šnek poháněný 
parním strojem dopravoval uhlí z uhláku do topeniště, kde jej pára proudící z trysek rozhazovala po 
roštu), který značně ulehčil práci topičům. 

Do depa Brno dolní nádraží začaly přicházet přímo z výroby (sudá čísla) od roku 1952. Po elektrizaci 
pražské příměstské dopravy počátkem šedesátých let přišly do Brna další Papoušci z Prahy, takže 
v polovině šedesátých let bylo v Brně nejvíce Papoušků z celé sítě ČSD.  

Z trati Brno – Břeclav a Brno – Havlíčkův Brod je uvolnila elektrizace v roce 1967 a na ostatních tratí je 
poměrně rychle nahradily motorové lokomotivy T 478.1, takže jejich pravidelné nasazení skončilo 
v květnu 1970, ale často zaskakovaly za porouchané motorové lokomotivy. Způsobilost kotle 
posledního brněnského Papouška 477.008, který byl do Brna dodán z výroby, skončila 24. 10. 1974.      
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Papoušek 477.023 – první série s dodatečně zřízenými postranními vodojemy 

Srovnání technických údajů první a poslední parní lokomotivy v brněnské příměstské dopravě. 

 Výkon (koní) Max. rychlost 
(km/h) 

Váha ve 
službě (t) 

Průměr válců 
(mm) 

Zdvih pístů 
(mm) 

Průměr 
hnacích 

dvojkolí (mm) 

Moravia 20 30 9,1 2 x 254 406 1 524 

477.0 
Papoušek 

2 100 100 128,7 3 x 450 680 1 624 

 

 Průměr 
běhounů 

(mm) 

Plocha roštu 
(m2) 

Palivo 

Celková 
výhřevná 

plocha (m2) 

Tlak 
páry 
(atm) 

Izolace kotle Přikládání     paliva 

Moravia 1 067 0,54         Koks 25 3,5 Dřevěné 
peřejky 

Ruční 

477.0 
Papoušek 

880 4,34       Směs 
černého a 

hnědého uhlí 

206 16 Minerální vlna 
a plechový 

obal 

Mechanickým 
přikladačem 

poháněným parním 
strojem 
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Motorová lokomotiva řady T 478.1, přezdívaná Zamračená, Bardotka nebo Cecula. 

Motorové lokomotivy řady T 478.1 byly vyráběny v ČKD Praha od roku 1964. Měly výkon 1 500 koní, 
největší rychlost 100 km/h a pro vytápění osobních vozů (které v té době měly převážně pouze parní 
topení) měly parní kotel vytápěný naftou. Jednalo se o univerzální lokomotivy, používaly se na 
neelektrizovaných tratích v příměstské dopravě i v dopravě osobních vlaků na střední a dlouhé 
vzdálenosti, pro dopravu rychlíků i v nákladní dopravě (T 478.2 bez vytápěcího kotle). Dle výrazných 
čelních partií se jim přezdívalo Zamračená, Bardotka nebo Cecula. 

Do Brna přišly oba prototypy T 478.1001 a 002 a po zahájení sériové výroby v roce 1967 začaly od 
rpoku 1968 přicházet i do Brna. Z brněnského depa odešly do konce sedmdesátých let, ovšem do 
Brna stále zajížděly stroje z Veselí nad Moravou a z Jihlavy. Po roce 1988 byly přeznačeny na řadu 
751 a v devadesátých letech minulého století byla část z nich přestavěna na elektrické vytápění vlaků 
– parní kotel byl nahrazen topným generátorem a byly přeznačeny na řadu 749.   

 

 

Lokomotiva 749.240 v Nemoticích dne 17. 4. 1995. (foto Leoš Tomančák) 

Dnes se v depu v Brně – Maloměřicích nachází muzeální T 478.1001 a ve výtopně v Kyjově  
T 478.1002.  
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Motorová lokomotiva řady T 478.3, přezdívaná Brejlovec 

Jednalo se o zmodernizovanou verzi lokomotiv T 478.1 s jiným, výkonnějším motorem. Měly výkon 
1 800 koní a největší rychlost 100 km/h. Pro vytápění osobních vozů měly rovněž parní kotel vytápěný 
naftou. Podle výrazně tvarovaných čelních oken se jim přezdívalo Brejlovec. 

Sériová výroba v ČKD Praha probíhala od konce roku 1971 do roku 1977, do Brna přicházely od února 
1972.  

Po roce 1988 byly přeznačeny na řadu 753 a v devadesátých letech minulého století byla část z nich 
přestavěna na elektrické vytápění vlaků – parní kotel byl nahrazen topným generátorem a byly 
přeznačeny na řadu 750.   

 

 

Lokomotiva 754.067 dne 19. 7. 2022 mezi Nemoticemi a Jestřabicemi. (foto Milan Řihánek) 

V letech 1979 a 1980 se vyráběla jejich zmodernizovaná verze označená T 478.4, další výrobu ukončil 
rozsáhlý požár v ČKD – Naftové motory v roce 1980. Jejich motor měl zvýšený  výkon na 2000 koní, 
neměly již parní kotel, ale topný generátor pro vytápění osobních vozů elektřinou a strojvedoucímu 
usnadnila práci automatická regulace rychlosti. Po roce 1988 byly přeznačeny na řadu 754. 
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Elektrická jednotka řady SM 488.0, přezdívaná Pantograf nebo Panťák 

Elektrické jednotky řady SM 488.0 byly učeny pro příměstskou dopravu na tratích elektrizovaných 
střídavým napětím 25 kV / 50Hz. Měly moderní nadčasový design podtržený červeno - krémovým 
nátěrem i vybavení – elektrické odporové vytápění a nucené přetlakové větrání, obojí automaticky 
regulované, zářivkové osvětlení, automaticky zavírané dveře. Nemotorové vozy měly pro urychlení 
nástupu a výstupu cestujících kromě nástupních plošin na koncích vozu ještě třetí nástupní plošinu 
uprostřed vozu. Každý motorový vůz měl hodinový výkon 930 kW, celkem tedy jednotka měla výkon 
1 860 kW (2 500 koní).   

Dva prototypy byly vyrobeny ve Studénce v roce 1966, do Brna přišly 22. prosince 1968. Sériově 
vyráběné pětivozové jednotky do Brna přicházely od 13. listopadu 1970 do 14. října 1971, kromě Brna 
byly dodávány ještě do Bratislavy.  

Svou přezdívku získaly z nesprávného pojmenování pantografové (správně mělo být elektrické) 
jednotky, z toho vznikla přezdívka Pantograf nebo Panťák. po roce 1988 byly přeznačeny na řadu 560.  

 

 

Elektrická jednotka řady SM 488.0, přezdívaná Pantograf nebo Panťák v Adamově 

Od přelomu tisíciletí jezdily některé soupravy šestivozové, některé zvláště motorové vozy byly 
vyřazeny po požárech. Provoz všech těchto jednotek řady 560 v Brně byl ukončen nečekaně a náhle 
17. června 2022 z důvodu konce jejich technické způsobilosti. Následně byly všechny jednotky 
odsunuty na šrotiště do České Třebové, kromě jedné, která zůstane v Brně jako muzeální vozidlo a 
bude využívána pro jízdy historických vlaků. 
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Elektrická jednotka řady 640, 650 Regiopanter 

RegioPanter je částečně nízkopodlažní elektrická jednotka vyráběná společností Škoda Vagonka 
(součást Škody Transportation) v Plzni, Jednotky jsou vyráběny jako dvouvozové, třívozové nebo 
čtyřvozové, a to z pěti typů vozů. Je možné spojit až čtyři jednotky do jedné soupravy. Mezivozové 
přechody jsou opatřeny měchy a nejsou odděleny dveřmi, interiéry vozů jsou bez příček a bez dveří. 
Ke spojování jednotek slouží samočinná spřáhla typu Scharfenberg.  

Maximální rychlost je 160 km/h, výška podlahy v úrovni nástupu 550 mm nad temenem kolejnice. 
Většina elektrické a pneumatické výzbroje je umístěna na střeše vozidel, společně se 
vzduchotechnikou a kabeláží ve výšce do 0,7 m nad stropem interiéru, nikoliv v klasické strojovně. Tím 
je skříň jednotek maximálně využita pro prostory pro cestující a umožňuje to i její nízkopodlažnost – 
pod podlahou by na tato zařízení nebylo místo. Jednotlivé agregáty na střeše mají vlastní skříně, které 
nejsou nijak aerodynamicky tvarovány. Výrobce udává, že je vlak z 65 % nízkopodlažní.  

 

Třídílná jednotka Regiopanter řady 640. 

Vozy jsou vybaveny wi-fi připojením, klimatizací, uzavřeným systémem WC a umožňují umístění 
prodejních automatů na občerstvení, noviny atd. Jednotky mají jeden bezbariérový záchod a třívozové 
provedení ještě další běžný záchod. Na nástupní plošině u konce vozu s bezbariérovým záchodem se 
nachází při obou dveřích pomocná sklopná nakládací rampa pro cestující na vozíku. Od této plošiny 
směrem ke stanovišti strojvedoucího je v jednotkách Českých drah umístěn oddíl první třídy s devíti 
polohovatelnými sedadly a elektrickými zásuvkami. Pro informační systém uvnitř vozidel jsou použity 
LCD monitory.  
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V každém hnacím podvozku jsou osazeny dva asynchronní trakční motory Škoda ML 3942 K/4 o 
trvalém výkonu 340 kW. Jednotky jsou schopny rekuperace energie při brzdění.  

Jednotky jsou vyráběny ve variantách buď pro napěťové systémy 25 kV 50 Hz i 3 kV ss nebo jen pro 3 
kV ss. Sběračem a hlavním vypínačem je vybaven jen jeden čelní vůz (ř. 440, 640, 650). Druhý vůz je 
napájen napětím 3 kVss z čelního vozu, u třívozové jednotky je na druhý čelní vůz přivedeno napětí z 
trakčního vedení (3 nebo 25 kV) kabelem z prvního čelního vozu.  

Vnější i vnitřní vzhled navrhlo studio Design Descent akademického sochaře Jiřího Španihela.  

30. dubna 2011 spustily České dráhy a Škoda Transportation nový web věnovaný této jednotce. 
Zároveň vyhlásily soutěž „Pojmenujte nový vlak“, v níž sbíraly návrhy na pojmenování jednotky. 
Zvítězil název RegioPanter, který do soutěže poslalo celkem 7 soutěžících. Slovo Panter má 
odkazovat nejen na zvíře, ale i na zažitý název Panťák.  

V únoru 2013 byly tyto vlaky definitivně schváleny Drážním úřadem pro provoz v ČR jako podmínka 
koupě Českými drahami.  

 

 Dvoudílná jednotka Regiopanter řady 650 spojená s třídílnou jednotkou 640. 

V květnu 2013 objednaly ČD další jednotky za 943 mil. Kč, a to jako náhradu starších vozidel pro linku 
S2 Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje z Křenovic do Březové nad Svitavou. 
Konkrétně se jedná o pět třívozových jednotek řady 640 a dvě dvouvozové jednotky řady 650. První 
kus z dodávky pro Jihomoravský kraj byl slavnostně uveden do provozu v červnu 2014.  
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Elektrické jednotky Moravia řady 530 a 550 Jihomoravského kraje 

V neděli 28.8.2022 byly v Brně na Hlavním nádraží poprvé veřejnosti oficiálně představeny oba typy 
nových elektrických železničních jednotek Moravia, které pořizuje Jihomoravský kraj do svého majetku 
s významným přispěním evropských fondů.  
 
Bude se jednat o 31 čtyřvozových (333 míst k sezení) a 6 dvouvozových jednotek (146 míst k sezení) 
v jednosystémovém provedení (25 kV, 50 Hz) s moderním evropským vlakovým zabezpečovačem 
ETCS, dosahujícími rychlosti až 160 km/hod. Jihomoravský kraj při objednání jednotek věnoval velkou 
pozornost drobnostem, které výrazně zvýší pohodlí cestujících při jízdě. Jednotky jsou proto vybaveny 
novými pohodlnějšími sedadly umístěnými na cantilevrech (tzn. připevněné do boku vozidla). Součástí 
vozidla jsou odpadkové koše pro větší objem odpadu. Naopak zmizí malé koše pod sedadly a pod 
okny, byly hlučné a nepohodlné pro kolena cestujících. V kombinaci s uchycením sedadel do bočnic 
tak vznikl nový prostor pro zavazadla nebo případně i koloběžky. Poličky nad hlavami jsou podélné, 
zlepšuje to přehlednost i vzhled interiéru. Sociální zařízení bude designově řešeno, bude v něm i 
přebalovací pult. Samozřejmostí je klimatizace, Wi-Fi a zásuvky na 230 V i USB porty. 
  
Nově bude řešený informační a kamerový systém. Z důvodu zvýšení bezpečnosti se záběry z různých 
míst vozidla mohou náhodně promítat do displejů cestujícím i strojvedoucímu. Na displejích se pak 
občasně objeví i záběry z přední vnější kamery. Zajímavostí budou okna prostupnější pro mobilní 
signál. V interiéru budou použity grafické prvky Jihomoravského kraje. 
 

Dvoudílná jednotka 550.001 Moravia. 

Důležitá je zpráva pro cestující s kočárky a cyklisty – i na ně Jihomoravský kraj myslel – ve vozech 
bude výrazně větší prostor pro kočárky a kola. Pravděpodobně poprvé v naší železniční i městské 
dopravě pak budou Moravie vybaveny přístrojem AED (defibrilátorem), které mohou pomoci zachránit 
život při srdeční zástavě přímo ve vlaku.  S nasazením jednotek se počítá postupně v letošním a 
příštím roce na linkách S2, S3 a S51. 
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3. Závěr. 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje je mnohými považován za nejdokonalejší IDS 
v naší republice a právem se řadí k „rodinnému stříbru“ našeho kraje a proto si jej važme.  

 

A co pro něj můžeme udělat? Nejlépe to, že jej budeme co nejvíce používat! 

 

Ušetříme tak životní prostředí i vlastní peněženku.  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Vaše společnost KORDIS JMK 

 

                                                                           

 

Otisk pamětního razítka Moravia 
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Prameny: 

 

Kolektiv autorů: 10 let IDS JMK 

Ing. Jiří Kotrman a kolektiv: 160 let železnice v Brně 

Ing. Jindřich Bek: Atlas lokomotiv, lokomotivy z let 1918 – 1945 

                               Atlas lokomotiv, lokomotivy z let 1945 – 1958 

                               Atlas lokomotiv 1 a 2 

Bohumil Skála: Pod značkou ČKD 

Úřední jízdní řád protektorátu Čech a Moravy, zimní období 1943/44 

Konzultace se Zdeňkem Hájkem, Drahomírem Švestkou, Leošem Tomančákem, Milanem Řihánkem, 
Ing. Jiří Kotrmanem. 

Internet.  
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Otiskněte si pamětní razítko ke slavnostnímu představení jednotek Moravia 
v neděli 28. 8. 2022 v Brně na Hlavním nádraží. 
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