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P ipomínáme si …
1. b ezna 1879
4. b ezna 1969
26. b ezna 1939
31. b ezna 1969

Výro í pražské MHD v b eznu 2014
byl ukon en provoz ko ských omnibus
135 let
p estaly jezdit tramvaje Mezibranskou a Sokolskou ulicí od Muzea
na nám stí I. P. Pavlova
45 let
byl v Praze zaveden pravostranný provoz (mimo Prahu již od 17. b ezna)
75 let
do asn dojezdily trolejbusy od Krajského národního výboru na Smíchov
do Jinonic (t-52) a k Motorletu (t-60)
45 let
Petr Pany (175)

Krátké zprávy
Praha (tram): Ve st edu 26. února 2014 opustil Prahu další v z T3CS – ev. . 7162. Cíl byl však
nedaleký – st edo eský Kolín. Tramvaj se stala majetkem jistého ekologického likvidátora odpadních surovin, nem la by ovšem být sešrotována, nýbrž využita obdobn jako p ed asem v z ev. .
7043 (alias 7055) v Pražské strojírn ve Vino i.
os. inf. J. Lutrýn (276)
Praha (bus): V lednu 2014 bylo za azeno do provozu p t midibus Solaris Urbino 8.9LE ev. .
2046-2050, v únoru 2014 je následovalo dalších p t s ev. . 2051-2055. Všechny byly p id leny do
provozovny Vršovice.
J. Lutrýn (276)
Praha (bus): Na nep íliš úsp šný zkušební provoz elektricky pohán ného víde ského minibusu
Siemens/Rampini ev. . 8311 navázal zkušební provoz dalšího elektricky pohán ného minibusu –
tentokrát se jednalo o p edvád cí v z SOR/Cegelec EBN8. Provoz vozidla, které v návaznosti na
p edchozí v z obdrželo provizorní ev. . 8312, probíhal za obdobných podmínek – v z byl od 6. do
11. února 2014 nasazen op t na vložené po adí 11 linky a-216. Akumulátory se tentokrát nabíjely
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Karosa C 934
1768-1770
Karosa B 941
1786, 1787
Karosa B 952
1764
Karosa C 954
1785
Karosa C 955
1772 (vy len n z PID)
Karosa Citybus C 12M
1778-1780, 1790
SOR B 9.5
1763 (ex ICOM Jind ich v Hradec), 1765
SOR NB 12
1772 (t ídve ový prototyp, zap j en výrobcem 3-4/2013, nyní PBK)
Iveco Crossway 12 LE
1771, 1773, 1784
MAN Lion City
1775
MAN Lion City G
1788
Mercedes O 345 Conecto N 1777
Mercedes O 530 Citaro
1766
Peugeot/Jonckheere ProCity 1783
ABOUT ME s.r.o., Praha ( íselná skupina 1911-1950)
SOR BN 8.5
1941 (do 1/2013 zap j en výrobcem)
SOR CN 8.5
1920-1935
SOR NB 12
1915 (pronajat výrobcem), 1916-1919
Solaris Urbino 8.9 LE:
1936-1940 (všechny pronajaty výrobcem)
TARIVO s.r.o., Praha (do 4/2013 HOTLINER s. r. o., Praha) – linky mimo systém PID (hypermarkety)
Karosa B 731
9531, 9538, 9541 (všechny vy azeny ješt u firmy Hotliner)
Karosa B 732
9508, 9511 (oba vy azeny ješt u firmy Hotliner)
Karosa B 832
9510
Karosa B 932
9506 (vy azen ješt u firmy Hotliner)
Karosa C 934
bez ev. . (ex Wuka Group ex Tourbus Brno, k TARIVO již nep ešel)
Karosa Citybus C 12M
1 (ex Ostrava 7005), 2 (ex Ostrava 7006), 3 (ex Ostrava 7004)
Mercedes O 345 Conecto City 001 (k TARIVO již nep ešel), 003 (prodej ATP Avtotransservis Ševsk, Rusko,
ev. . 191), 004, 005, 012 (vy azen patrn ješt u firmy Hotliner, nehoda Zliín 2011), 013
Mercedes O 530 Citaro
9533
Mercedes O 530 Citaro Ü
9528

Plynové autobusy v Hostivici
Michal Babický (396) s využitím podklad SAD Kladno
V úterý 11. února 2014 nasadil dopravce SAD MHD Kladno a.s. (dále jen SAD Kladno) na linku
a-306 dlouho o ekávané nové autobusy. Jde o dva nízkopodlažní dvoudve ové vozy typu Irisbus
Citelis 12M ve verzi CNG (stla ený zemní plyn). Autobusy obdržely registra ní zna ky 2SX 2475,
2SX 2476 a ev. . PID 1408 a 1391 v uvedeném po adí. Citelis ev. . 1408 dojezdil až do konce
sm ny na zmín né a-306, poté ješt završil své putování hbitým p ejezdem na no ní a-607.
Jakýmsi p edskokanem, který na a-306 zahájil éru plynových autobus , se stal zap j ený zkušební
v z SOR NBG12 ev. . 1392 s registrací 4E8 8965, který na a-306 vyjel již 22. listopadu 2013. Po
dodávce autobus Citelis p edal pomyslné žezlo nov p íchozím a následn byl p eveden na linky
a-316 a 356 Pražské integrované dopravy.
Oba Citelisy jsou vybaveny nov jším typem odbavovacího a informa ního systému. V nejbližší
dob mají být vozy opat eny ervenými samolepicími foliemi. Kone ná vn jší podoba voz tedy
bude ervenobílá, na st eše, resp. krytu tlakových nádob se objeví text zd raz ující plynový pohon.
Další nový plynový Citelis dopravce SAD Kladno za adil ješt b hem února 2014 (ev. . 1385, RZ
2SX 2596) a bude obsluhovat expresní linku a-336. V souvislosti s dodávkou nových voz bude
vy azeno n kolik nejstarších voz Karosa typové ady 930 z let 1998-2001, již velmi provozn opot ebených.
Cestující, kte í využívají St edo eskou integrovanou dopravu, se s novými plynovými Citelisy budou setkávat také, dopravce je mj. bude nasazovat na linky b-A32 Unhoš – Malé Kyšice – Hostivice – Praha a b-B82 evni ov – Hostivice – Praha. Vzhledem k zásadnímu nár stu po tu vozidel na
zemní plyn musel dopravce rozší it plnící stanici na CNG, kterou má ve svém areálu na Kladn .
37
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2.5 Eviden ní stav trolejbus k 31. prosinci 2013 (v etn ev. .)
vozy podle typ
Tatra T400/IIIA
Škoda 8Tr
Škoda 9TrH
Škoda 14Tr
Škoda 15Tr
Karosa/Škoda 17Tr
Škoda 21Tr
Škoda/Solaris 26Tr
Škoda/Solaris 27Tr
Trollino 12AC
Trollino 15AC
Trollino 18AC
SOR TN 12C
SOR TNB 12
SOR TNB 18
trolejbusy celkem
p ív s B 40

v provozu MHD
–
–
–
9 (3249, 3251, 3253, 3256-3261)
8 (3504-3508, 3510-3512)
–
12 (3303-3309, 3311-3315)
7 (3715-3721)
3 (3802-3804)
14 (3701-3714)
4 (3601-3604)
1 (3801)
1 (3911)
1 (3912)
1 (3951)
61

historické
1 (26 II)
1 (29 II)
1 (82)
1 (3229)
–
1 (3902)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
1 (141 II)

celkem
1
1
1
10
8
1
12
7
3
14
4
1
1
1
1
66
1

3 Elektrobusy
Skupina ty elektricky pohán ných autobus SOR EBN 10.5 ev. . 5001 až 5004 z stává v roce
2013 beze zm n, od 1. ledna 2013 jsou organiza n všechny p id leny provozovn trolejbusy. Na
jejich odstavování a nabíjení tato zm na ale nemá vliv, i nadále jsou vozy ev. . 5001 a 5002 zpravidla odstavovány a nabíjeny v garážích Hrane ník, ev. . 5003 a 5004 zpravidla v trolejbusové
vozovn .
V rámci zkušebního provozu byly v ostravské MHD v roce 2013 dále nasazeny následující elektrobusy:
• prototyp 10 m dlouhého elektrobusu AMZ CitySmile CS10E s karoserií polského výrobce AMZ
Kutno Sp.z o.o. a výzbrojí Cegelec s vodou chlazeným trak ním motorem o výkonu 120 kW,
kompletovaný v roce 2012 v Kutnu a vystavovaný na veletrhu Czech Raildays 2013. Od 2. do 10.
ervence 2013 byl s ev. . 9997/II nasazován ve zkušebním provozu s cestujícími na a-38 (v pracovní dny) a a-52 (víkend), a to bez vybavení odbavovacím za ízením ODIS.
• prototyp 8 m dlouhého elektricky pohán ného midibusu EVC „First Elektric“ výrobce EVC
Group na podvozku Iveco Daily s dvoudvé ovou karoserií zhotovenou slovenskou firmou Rošero. Vozidlo s kapalinou chlazeným trak ním asynchronním motorem o výkonu 100 kW a 18 místy k sezení byl ozna en ev. . 9998 a v zá í týden nasazován na a-98.
O
V
•
•
•

em psal Zpravodaj p ed dvaceti lety
ísle 3 (210) ro níku XXII. (1994) jsme se mohli do íst, že
vozový park pražských tramvají ítal 924 vozy – 483 T3, 102 T3M, 291 T3(SU)CS a 48 KT8D5
v Praze se objevily další vozy s tla ítky ovládání dve í – dvojice T3CS ev. . 7250+7251
v Opav byl ukon en pravidelný provoz posledních autobus ŠM 11 v eské republice
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Dvojice snímk Pavla Fojtíka z 24. ledna 2014 dokumentuje p íjezd vozu KT8D5 ev. . 22 (bývalý
košický v z ev. . 503) z n meckého Strausberku do OT v Praze-Hostiva i. Po složení z kamionu
byl posunovacím vozem ev. . 5550 odvezen do dílen k oprav a vložení nízkopodlažního dílu

V sobotu 18. ledna 2014 se za p íznivých pov trnostních podmínek pracovalo na nám stí Míru na
vým n koleje ve sm ru do centra; kolej z centra následovala o týden pozd ji (© Jan Lutrýn). Naproti tomu z bývalého „rámusáku“ zbývá stále mén a mén (© Jan Šurovský, stav z 9. února 2014)

Dva snímky Michala Babického z 11. února 2014 nám dávají nahlédnout na první den pravidelného
provozu plynových autobus dopravce SAD MHD Kladno na a-306 do Hostivice. Vlevo p edvád cí autobus SOR NBG 12 s provizorním ev. . 1392 v zastávce Hostivice, Na pískách; vpravo míjení obou Citelis Line C 12M CNG (zleva ev. . 1408 a 1391) na hostivickém Husov nám stí

