Nehody teplických trolejbusů
Ani provoz trolejbusů, které k lázeňským Teplicím patří již
téměř cele půlstoletí, se neobešel bez havárií a neštěstí. Mnozí si možná ještě vzpomenou na srážku trolejbusu 14Tr, evidenčního čísla 146, s městským autobusem, ke které došlo
v polovině devadesátých let. Tehdy se tato vozidla MHD
střetla v zatáčce prudkého kopce nad Sometem v Trnovanské ulici. Ačkoli zejména kabiny řidičů obou vozidel vyhlížely po srážce dost hrozivě, obešla se tato nehoda bez vážnější
újmy na zdraví lidí. Nebýt ale prozřetelnosti řidiče autobusu,
který doslova v poslední vteřině utekl od volantu, zřejmě by
jej řítící se trolejbus v kabině rozdrtil.
Dnes už jen málokdo ví o tom, že trolejbusy měly na své
manipulační jednostopé trati mezi Městskými sály v Trnovanech a Dopravním podnikem úrovňové křížení se železniční tratí Teplice - Ústí nad Labem, neboť podjezd i pod
tratí byl výlučně doménou tramvají, i které tudy projížděly
až do jejich úplného zrušení v roce 1959. A právě na i tomto
přejezdu zachytil vlak projíždějící trolejbus. Naštěstí se jednalo o manipulační, jízdu bez cestujících, a navíc se trolejbus

nacházel v době střetu již téměř za přejezdem, takže to odnesl pouze svojí zadní částí. Stačila však jen nepatrná prodleva
a vše mohlo dopadnout hrozivěji.
Mnohem hůře dopadla nehoda trolejbusu v roce 1970, která
se stala v Novosedlicích. Jeho řidička - paní Vránská (Slavíková), si v prostorách tehdejší konečné, poblíž zastávky
Českých drah Novosedlice, odskočila do blízkého obchodu
pro svačinu, když v tom se v trolejbusu uvolnila ruční brzda
a vůz se tak dal samovolně do pohybu. V nastalém zmatku
a panice řidička vyběhla z obchodu a ve zkratovém myšlení
se pokusila zastavit rozjíždějící se trolejbus vlastním tělem.
Ten se nakonec zastavil o protější zeď, na kterou ale přimáčkl i řidičku, která svému smrtelnému zranění podlehla. Na
konci roku 1995 došlo ke zrušení trolejbusového provozu do
Novosedlic, a tak zanikla i zdejší točna u železniční stanice.
Zeď na rohu Kostelní a Hřbitovní ulice však stále stojí jako
němý svědek oné tragické události.
Pavel Kovář
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