
 

Cyklistům udělá radost novinka na lince 55. Kola jim převeze cyklonosič 

Brno, 11. června 2015 

Autobusem si bez problémů i s kolem zajet k Mariánskému údolí a dál už pokračovat právě 

na kole. Od soboty 13. června mohou cyklisté do svých plánů na výlet zahrnout i přesun 

městskou hromadnou dopravou, aniž by se báli, že se s kolem do autobusu nevejdou.  

Na vybraných spojích linky 55 totiž začnou jezdit vozy se speciálními cyklonosiči, které 

pojmou až šest bicyklů.  

„I když podobné způsoby převážení kol fungují na některých regionálních linkách, v městské 

dopravě v Česku je to ojedinělý projekt. Věříme, že cyklonosiče budou u cestujících oblíbené 

a do budoucna se nebráníme rozšíření systému i na další linky, které třeba mají cílovou 

zastávku u začátku cyklostezky,“ řekl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.  

Vybrané spoje na lince 55 jedoucí ze zastávky Židenice, nádraží do Mariánského údolí umožní 

přepravit šest kol na speciálním nosiči na zádi autobusu. „Jedná se svařovanou pozinkovanou 

konstrukci, která je uchycená na čtyřech čepech. Kola jsou zavěšena na hácích a zafixována 

pomocí pásů suchých zipů, které umožňují velmi rychlé upevnění rámu kol. Zadní kolo drží 

také suchý zip a navíc je zabezpečeno zámečkem,“ vysvětlil provozní ředitel DPMB Jiří 

Valníček.  

Nakládat a vykládat kola bude možné jen na některých zastávkách, aby nedocházelo 

k velkému zpoždění spojů a ostatních účastníků provozu. Jsou to zastávky Židenice, nádraží, 

Špačkova, Zetor-smyčka, Novolíšeňská, Jírova a Mariánské údolí. Zastávky budou v seznamu 

zastávek v jízdním řádu označeny symbolem jízdního kola, speciální označení bude mít  

i autobus s nosičem. Pro přepravu jízdního kola na cyklonosiči platí běžný tarif IDS JMK. 

„Kola si cestující nakládají sami, řidič na ně dohlíží a kontroluje upevnění. Následně kolo 

uzamkne. Majitel kola dostane žeton s číslem, na základě kterého mu pak bude kolo vydáno. 

Řidič může na kola dohlížet pomocí kamery a monitoru v kabině. Monitor mohou sledovat  

i cestující. Kola na nosiči jsou navíc speciálně pojištěna,“ doplnil vedoucí technického odboru 

DPMB Zdeněk Jarolín.  

Cyklonosiče na pět autobusů byly nakoupeny s přispěním Evropské unie v rámci projektu 

CIVITAS 2MOVE2, do kterého je DPMB zapojen. Cena jednoho nosiče byla 31 000 Kč.  
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