
Doslov a poděkování

Bez městské hromadné dopravy si život obyvatel Teplic  
a okolních obcí dnes již takřka nelze představit, neboť se sta-
la jednou z rozhodujících součástí života ve městě. Její exi-
stence je tedy nezbytná pro pravidelný chod hospodářství, 
pro životní a kulturní úroveň obyvatel, podílí se rovněž na 
vytváření životního prostředí.

Prvním místem na území severočeského kraje, kde se měst-
ská doprava prosadila, byly právě lázeňské Teplice. Za celé 
uplynulé století městská doprava toho pro cestující veřej-
nost vykonala mnoho. Od nejstarších tramvají, autobusů  
a trolejbusů k současným moderním vozidlům to byla dlou-
há stoletá cesta. Od původních vozů s řidiči a průvodčími, 
kteří prodávali různobarevné jízdenky rozdílných cen, přes 
samoobsluhy, které se začaly v šedesátých letech zavádět,  
i mechanické odbavování cestujících pomocí děrovaných 
jízdenek, jež bylo zavedeno k 1. srpnu 1982, až posléze k ná-
vratu placení znovu v hotovosti do pokladen od roku 1991, 
uběhlo mnoho času.

Dnešní městskou dopravu chápeme už jako samozřejmost. 
Její provozovatel Dopravní podnik Teplice s.r.o. má k dispo-
zici dvě trakce - trolejbusovou a autobusovou. Obě trakce na 
sebe navazují a vzájemně se doplňují.

Minulých sto let MHD v našem městě je dokladem, že bylo 
vykonáno mnoho, třebaže se vše neobešlo bez nenapravitel-
ných chyb, omylů či nevhodných koncepcí.

Městská hromadná doprava je a zůstane jednou ze služeb 
všeobecně a veřejně prospěšných na území města. Její plnění 
vyžaduje úsilí, v němž se spojí zájmy obyvatel, provozovatele 
i orgánů města. Úloha MHD se bude ještě zvyšovat s růstem 
a oživením města a pracovnici Dopravního podniku s r.o. 
budou usilovat o to, aby doprava dosáhla takové úrovně, že 
cestující veřejnost bude říkat, že je bezpečná, kulturní, čistá, 
rychlá, spolehlivá a ekologicky nezávadná.

Děkuji touto cestou všem za poskytnuté materiály a infor-
mace, s jejichž pomocí se tento seriál mohl uskutečnit a při-
blížit tak veřejnosti cestu, kterou se městská doprava v Tep-
licích ubírala zá 100 let své existence.
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