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V Brně jezdí nejvíc autobusů na CNG  

2. května 1930 vyjel v Brně na lince A první autobus, který své cestující převezl 

z Moravského náměstí do Černých Polí.  

 

V počátcích provozu najely autobusy ročně na sedmi linkách až 900 tisíc km a převezly dva 

a půl milionu cestujících. Dnes, o 90 let později, DPMB zajišťuje provoz na 60 autobusových 

linkách, na kterých autobusy ročně najedou 19 miliónů km a převezou 127 milionů 

cestujících. DPMB je s počtem 160 autobusů na CNG majitelem největšího vozového parku 

na zemní plyn v ČR. 

 

„Autobusová doprava v Brně v posledních deseti letech prošla progresivním vývojem. 

V Dopravním podniku města Brna jsme svědky významné ekologizace tohoto druhu dopravy, 

vlastníme 160 autobusů na CNG, máme za sebou testování autobusu na bioplyn, hybridní 

pohon, sledujeme možnosti elektromobility a dalších alternativních pohonů. Osobně jsem 

velmi zvědavý, jaké bude v této oblasti příští desetiletí,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš 

Havránek. 

 

DPMB vlastní 327 autobusů, část z nich ve druhé polovině roku nahradí dodávka 20 krátkých 

a 20 kloubových autobusů. Autobusy jsou deponovány ve dvou vozovnách – větší ve Slatině 

a menší v Medlánkách. Nejstarším autobusem v majetku DPMB je Karosa B732 z roku 1989, 

který je součástí sbírky retrovozidel DPMB a lidé jej mohou vídat na dnech otevřených dveří 

a dalších akcích, které podnik pořádá. Nejmladšími autobusy jsou Urbanway 12M a Crossway 

LE LINE 12M z loňského roku. Všechny nové vozy, které DPMB pořizuje, jsou nízkopodlažní 

a vybavené klimatizací pro cestující. O řízení autobusů se stará 600 řidičů na hlavní pracovní 

poměr, kteří přepraví 127 miliónů cestujících ročně. 
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