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Cíle opatření 

- poskytnout obyvatelům města Brna, především 

zdravotně handicapovaným osobám, kvalitní 

dopravu zejména do míst, kde je provoz 

standardního autobusu nemožný nebo  

neekonomický 

- 100% nízkopodlažní minibusu, který dokáže 

přepravit až šest vozíčkáku současně 

 

 

 

Situace před zahájením projektu 

- provoz vysokopodlažních autobusů typy Karosa 

B732 s plošinou 

- dožívající rekonstruovaná vozidla 

- neekonomický provoz 

- nutnost provozu dvoučlenné posádky (řidič+ 

obsluha) 

 

 





Realizace projektu 

Harmonogram: 

•  9/2009: dodán první minibus (vyjel poprvé u 

příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. v Brně) 

•  6/2010: dodáno všech pět minibusů 

 

Realizace: 

• do provozu bylo postupně nasazeno pět minibusů, 

provoz je zajišťován především na dvou speciálních 

linkách 81 a 82, které spojují domy pro zdravotně 

handicapované na okrajových sídlištích, nemocnice a 

centrum města 

• provoz linek v pracovní dny 6-20 

• obě linky se potkávají na jednom místě (Moravské 

nám) a umožňují tak vzájemný přestup cestujících 

• ve večerních hodinách a o víkendech jsou minibusy 

nasazovány na běžné linky s menší poptávkou 

cestujících, kde by byl provoz velkých autobusů 

neefektivní (např.l 53 a 64) 





Realizace projektu 

•  9/2009: dodán první minibus 

•  6/2010: dodáno všech pět minibusů 

 

Technické řešení systému 

• 100% nízkopodlažní minibus  

• přeprava až šesti invalidních vozíčků současně – 

místa splňují evropskou legislativu pro přepravu 

vozíčkářů 

• vozidlo lze jednoduše upravit pro standardní provoz 

na běžné lince 

• vozidlo vychází konstrukčně z vozidla Fiat 

 





Provedení vozidla 







• délka:  8 432 mm 

• šířka   2 109 mm 

• hmotnost: 5 400 kg 

• obsaditelnost: (6 vozíčků + doprovod) nebo 20 osob 

• max. výkon: 115,5 kW 

• max. rychlost: 90 km/h 

 

Pořizovací cena jednoho vozidla je 3,4 mil.Kč 

Základní technické údaje 



Evaluace projektu (ověření výsledků) 

• pravidelná setkání s vozíčkáři 

• sčítání počtu cestujících 

• nižší znečištění ovzduší 

• méně než poloviční spotřeba pohonných hmot 

• lepší manévrovatelnost, rozšíření dopravy ke 

Hradu Špilberk 

• objednané jízdy pro vozíčkáře 

Výsledky 

• pozitivní hlas na nová vozidla 

• plnění přísnější emisní normy 

• počet vozíčkářů neklesá – lze považovat za 

úspěch, neboť se zvyšuje počet nízkopodlažních 

vozidel 

• rozšíření dopravy na linkách 81 a 82 

• pravidelné víkendové cesty za nákupu 

 



Výhody 

•  provoz nízkopodlažních vozidla s speciální 

úpravou po přepravu až 6 invalidních vozíčků 

•  jednoduchou úpravou lze vozidlo upravit pro 

standardní přepravu cestujících. 

• Levnější provoz v porovnání se standardním 

autobusem – spotřeba, opravy 

• Lepší manévrovatelnost – vhodný do centra 



Děkuji za pozornost! 

 

Další informace: 

Zdeněk Jarolín: zjarolin@dpmb.cz 

 


