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Dopravce FTL – First Transport Lines, a.s. ve spolupráci s městem Prostějov opět připravili pro léto 2023  

linku cyklobusu  do Jedovnice – brány Moravského krasu. Provoz cyklobusu je letos omezen pouze o 

nedělích a svátcích a to v období 7.4. - 1.10.2023 (v sobotu jede cyklobus na nové trase do Bouzova). 

Kapacita přívěsného vozíku připojeného za autobus je 26 jízdních kol. Cyklisté jsou povinni dbát pokynů 

řidiče a jsou nápomocni při nakládce a vykládce jízdních kol, které si ve vozíku uzamknou vlastním zámkem. 

Cyklista z kola odstraní a s sebou do autobusu vezme cenné věci, které lze jednoduše odejmout (světla, 

pumpičky, tachometry, tašky na nosiči, rozměrnější dětské sedačky a vše, co by mohlo poškodit jiná kola 

v přívěsu). Na spojích cyklobusu platí kilometrický tarif FTL a.s. Předprodej jízdenek pro cyklisty je možný 

v informační kanceláři FTL na Svatoplukově ulici 59 v Prostějově nebo přes internet www.amsbus.cz. Cestující 

s jízdenkou z předprodeje má automaticky zaplaceno a rezervováno i místo pro kolo. Cyklobusem se mohou 

přepravovat i cestující bez kol. 
 

V případě vysokého zájmu o přepravu jízdních kol, prosíme cestující o toleranci případného zpoždění spojů. 

Bezpečná manipulace s vašimi koly potřebuje svůj čas. Děkujeme.  
 

Upozornění: V Prostějově má cyklobus zastávku pouze na autobusové stanici. 

Bližší informace o provozu cyklobusu podají pracovnice Informační kanceláře FTL, tel. 582 333 181 a také 

Informační služba Magistrátu města Prostějova, tel. 582 329 722. Informace naleznete také na www.ftl.cz a 

www.prostejov.eu.  

 

PŘEJEME  BÁJEČNÉ  LÉTO  S  KOLEM! 
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http://www.amsbus.cz/
http://www.ftl.cz/
http://www.mestopv.cz/


 

Moravský kras je právem označován jako ráj cyklistů. Najdete v něm cyklotrasy pro všechny kategorie 

cyklistů. Na své si přijdou rodiny s dětmi, které vyhledávají nenáročné pohodové terény pro klidnou jízdu, 

stejně tak i odvážní, kteří si užijí mnohé prudké a rychlé sjezdy. 

 


