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Technické muzeum v Brně se letos na festivalu zábavy pod značkou „IGNIS“ 
představí nejen svým vozovým parkem 

 
 

Na letošní Dopravní nostalgii, která se koná v rámci 24. ročníku světové přehlídky ohňostrojů v  Brně, 
se ve dnech 26. a 27. června představí Technické muzeum v Brně nejen tradičně, tedy vozy ze svých 
sbírek, ale také „hudbou“. Součástí Dopravní nostalgie je totiž vůbec poprvé Setkání flašinetářů. 
Kromě této akce muzeum chystá v rámci „IGNIS“ v závěru srpna oslavu svého šedesátého výročí.  

Stejně jako v minulých letech uvede Dopravní nostalgii v sobotu ráno od 10 hodin parní lokomotiva 
Caroline, vůz Technického muzea v Brně.  Kromě ní připravilo muzeum další tramvaje a vozy městské 
hromadné dopravy ze svých sbírek, ať už to jsou autobusy, trolejbusy, vlečné vozy či tramvaje. Kromě 
Caroline bývá na Dopravní nostalgii stálicí také otevřený vlečný vůz koňky. „Při renovaci tohoto vozu 
byly v 70. letech 20. století odstraněny nepůvodní úpravy, především stěny oddělující plošiny s 
oddílem pro cestující a zrekonstruována byla jedna chybějící plošina,“ přibližuje vůz kurátor oboru 
Městská hromadná doprava TMB Tomáš Kocman. Vůz je tedy v polovině prostoru pro cestující 
rozdělený příčkou s posuvnými dveřmi, což plně odpovídá původní úpravě.  

Z trolejbusů Technické muzeum v Brně představí vozy od roku výroby 1949 až po téměř nedávnou 
minulost. Sem patří dva dvounápravové trolejbusy, a to Škoda 6Tr se zmíněným rokem výroby 1949 a 
o pět let mladší Škoda 7Tr. Mezi ty novější můžeme zařadit trolejbus Škoda 14Tr, v provozu v letech 
1983-1999, a nejmladší – funkční vzorek trolejbusu 17 Tr s obdobím provozu 2000 – 2007.  

Do městské hromadné dopravy patří i autobusy. Ze sbírek Technického muzea v Brně uvidí 
návštěvníci Dopravní nostalgie Pragu RND, v níž jezdili cestující od roku 1949. Další z autobusů, které 
muzeum předvede, je Škoda 706 RO s rokem výroby 1947. Tyto typy nahradily po válce většinu 
předválečných i válečných vozů a v pravidelném provozu se udržely do konce 60. let. Z mladších 
autobusů to budou např. Karosa ŠM11 z 80. let 20. století a Ikarus 280 s rokem výroby 1989. 

Novinkou v rámci programu Dopravní nostalgie je setkání flašinetářů, které již dlouhá léta pořádá 
Technické muzeum v Brně.  Jeho účastníci se sejdou v sobotu 26. června ve 14 hodin na rohu náměstí 
Svobody, odkud vybíhají ulice Běhounská a Kobližná. Letošní dvanáctý ročník zde slavnostně zahájí.  

Po prvotní společné produkci se pak flašinetáři rozejdou do ulic historického  centra města a do 
18 hodin budou hrát a bavit kolemjdoucí. Stejně tak vyjdou do ulic města následující den, v neděli 
27. června. Tentokrát v intervalu od 14 do 16 hodin, aby pak společně z náměstí Svobody došli 
v 16.30 k restauraci Plzeňka Best Western Premier Hotel International Brno v ulici Veselá a společně i 
s veřejností své dvanácté setkání ukončili.  

Letní světová přehlídka ohňostrojů REGIOJET  IGNIS BRUNENSIS, kterou jako hlavní producent pořádá 
společnost  SNIP & CO., se koná s prázdninovým festivalem zábavy do září.  Technické muzeum v Brně 
chystá v rámci festivalu letos na sobotu 28. srpna oslavu svých narozenin s názvem Šedesátka 
s Technickým muzeem v Brně. Celodenní rodinná akce se neuzavře pouze do  hlavní budovy muzea 
v Brně – Králově Poli, ale program se uskuteční i v prostorách před a za muzeem.  Svou nabídku 
v tento den muzeum rozšíří i o divadelní představení a koncerty a další zábavný program pro všechny 
věkové kategorie. Více na www.tmbrno.cz. 

 

Kontakt pro komunikaci: Ing. Ivo Štěpánek, ředitel •  721 944 329    stepanek@tmbrno.cz  
Mgr. Josef Večeřa, nám. řed. pro Odbor vědy a techniky•  724 060 620    vecera@tmbrno.cz 
Za setkání flašinetářů:  
Mgr. Petr Nekuža, kurátor obor Přesná mechanika •  724 222 795    nekuža@tmbrno.cz  
 


