Teplice oslaví 45. výročí trolejbusové dopravy
Koncem srpna oslaví město Teplice 45. výročí od zahájení
trolejbusové dopravy a zároveň dojde k zprovoznění nové
trolejbusové tratě Jankovcova – Fráni Šrámka k uzavření IV.
etapy rozšíření sítě této ekologické dopravy.
Trolejbusy se poprvé v ulicích Teplic objevily v roce 1952,
kdy měly převzít úlohy tehdy provozovaných tramvají. Trvalo poměrně dlouhou dobu, než se podařilo tento dopravní
prostředek začlenit do sítě městské dopravy. Většího rozvoje
doznaly teplické trolejbusy teprve po roce 1984.
V roce 1990 byla teplickým dopravním podnikem zpracována studie, pojednávající o rozšíření trolejbusové dopravy,
která byla v roce 1993 městem Teplice závazně přijata. Pro
další rozvoj trolejbusů se podařilo získat významnou podporu Státního fondu životního prostředí České republiky.
Realizace uvedené studie byla rozdělena do pěti etap, které
projektově a dodavatelsky zajišťovala a.s. Pragoprojekt Praha, investorem a dodavatelem výstavby byl Dopravní podnik
Teplice s.r.o.

V rámci studie bylo postaveno celkem osm tratí a tři měnírny, zakoupeno bylo 11 moderních trolejbusů typu 14 Tr 17
M/6 spolu s montážní plošinou Iveco.
Celkové náklady činily 258 223 000 korun, Státní fond životního prostředí se na nich podílel dotací 93 160 000 a půjčkou
56 333 000 korun. Město Teplice poskytlo dotaci 108 740
000 korun a splátku výše uvedené půjčky. V letošním roce
tedy činí podíl trolejbusové dopravy na přepravních výkonech teplické městské hromadné dopravy 75%. Zbylých 25%
zajišťují autobusy.
Při příležitosti otevření nejnovější teplické trolejbusové tratě
Jankovcova – Fráni Šrámka se bude moci široká veřejnost
svézt historickými trolejbusy z Teplic, Jihlavy a Mariánských
lázní na lince č. 13, která bude výjimečně jezdit odpoledne
po oba víkendové dny 30. a 31. srpna. Při této příležitosti
bude jízdné zdarma, k dispozici budou také pamětní a upomínkové předměty. Pořadatel akce – Dopravní podnik Teplice s.r.o. zve všechny zájemce.

Letošních oslav se zúčastní také historický trolejbus ev. č. 105, zastupující domácí Teplice.
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