
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

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.

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

LZE DOKOUPIT

VÝHODNÉ VSTUPNÉ

DO ZÁMKU

SOBOTA
26. 6. 2021

Národní dopravce

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

Tiskové chyby vyhrazeny

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

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.

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 od-
jezd zmeškáte, je možné využít i další 
odjezdy v daném směru, ale jen pokud 
v nich bude dostatečná kapacita. 

Od 22. 6. jsou jízdenky v prodeji 
v Kontaktním centru IDS JMK v Brně 
pod hlavní halou hlavního nádraží.
Neprodané jízdenky bude možné 
koupit těsně před odjezdem vozidel 
do naplnění jejich kapacity. 

Jak zakoupit jízdenku na parní vlak / historický autobus
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IGNIS BRUNENSIS
DNY DOPRAVNÍ
NOSTALGIE
26. - 27. 6. 2021

DO SLAVKOVA U BRNA NA ZÁMEK PARNÍM 
VLAKEM A HISTORICKÝM AUTOBUSEM

POHÁDKOVÉ NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVITAVY 
S CYKLODREZÍNKAMI A PARNÍM VLAKEM

V sobotu 26. června jsme pro vás přichystali jízdy parního vlaku 
a historických autobusů mezi Brnem a Slavkovem s možností 
přikoupení prohlídky slavkovského zámku za zvýhodněnou  cenu.
Parní vlak odjíždí z Hlavního nádraží v 11:05 a 15:05. Ve Slavkově jsou od 
vlaku zajištěny návazné historické autobusy, které vás svezou na zastávku 
Poliklinika, odkud pohodlně dojdete k zámku. Jednosměrná jízdenka parním 
vlakem Brno - Slavkov: základní 100 Kč / zlevněná 50 Kč.
Do Slavkova u Brna můžete jet také historickými autobusy. Autobusy jedou z 
Brna, náměstí Svobody v 11:10, 13:10 a 15:35 (bez prohlídky zámku) z ústí 
ulice Rašínovy. Ve Slavkově přijedou také na zastávku Poliklinika. Jednosměrná 
jízdenka historickým autobusem Brno - Slavkov nebo zpět základní 50 Kč / 
zlevněná 25 Kč.

Jízdenky
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. Jízdenky koupíte na: eshop.idsjmk.cz (je nutné se 
zaregistrovat) a vyzvednete si je před odjezdem v Kontaktním centru pod hlavní 
halou Hlavního nádraží v Brně. Zbylé jízdenky budou v prodeji vždy hodinu před 
odjezdem vlaku z Brna také na Kontaktním centru.

sobota 26. 6. 2021                                                                         neděle 27. 6. 2021                                                                   

Národní dopravce

V Í K E N D
26. A 27. 6. 2021

Na neděli 27. června jsme pro vás přichystali zajímavý program 
na svitavském nábřeží na ulici Tkalcovská.
Doprava na místo historickým autobusem
Svoz historickým autobusem z náměstí Svobody na místo konání akce od 
10:00 do 16:00 každou celou hodinu. 

Cyklodrezínky - Dagmar, Lenka a Anička
Samostatné jízdy cyklodrezínkami mezi ulicemi Tkalcovská 
a 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 parního vlaku
Jízdy parního vlaku v Zábrdovicích mezi mostkem u ulic Tkalcovské a 
Pastrnkovy a ulicí Křenovou. 

Ceny každné z atrakcí základní 30 Kč / zlevněná 15 Kč.

poprvé
v Brně

Jízdenky si rezervujte předem na eshop.idsjmk.cz                                                                       

Tiskové chyby vyhrazeny




