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U stanice metra Českomoravská byly 24. říj‑
na 1995 prezentovány pro zástupce médií 
i veřejnost hned dva městské autobusy no‑
vých typů. Vysokomýtský výrobce zde před‑
stavil výsledek spolupráce s francouzským 
Renaultem. Jednalo se o typ B 931, který před‑
stavoval modernizaci známé řady 700, vyrá‑
běné od počátku 80. let, a především horkou 
novinku, nízkopodlažní autobus Karosa – Re‑
nault City Bus 12M.

3004: PREMIÉRA V PRAZE

Oba autobusy, prozatím v majetku výrobce, 
začaly být v tomto období zkoušeny na pra‑
videlných linkách. Nízkopodlažní prototyp 
City Busu, který obdržel ev. č. 3004, byl přidě‑
len garáži Kačerov a již od 20. října 1995 byl 
zkoušen v ostrém provozu s cestujícími na 
lince č. 121. Ta byla záměrně vybrána přede‑

vším vzhledem k náročnosti stoupání a prů‑
jezdním profilům.

Od listopadu do dubna následujícího roku 
zamířil tento vůz na „turné“ po některých 
českých i slovenských městech, aby se i v nich 
představil. Pražský DP prototyp odkoupil 
do svého majetku 24. září 1996, čímž do‑
plnil flotilu pouhých tří nízkopodlažních au‑
tobusů zn. Neoplan typu N 4014 ev. č. 3001–
3003, které byly pořízeny v letech 1994 a 95.

3005 až 3009: KNEELING

V době převzetí prvního City Busu byla již od 
vysokomýtské Karosy objednána pětikusová 
série nových vozidel tohoto typu, která do 
provozu stihla zasáhnout ještě do konce roku 
1996. V listopadu byl převzat první z nich 
ev. č. 3005, který zamířil na Kačerov. O zbylé 
vozy se v prosinci podělily i některé z ostat‑
ních garáží, ev. č. 3007 a 3008 byly přiděleny 
na Klíčov, ev. č. 3009 do Vršovic a ev. č. 3006 
do Řep.

Od prototypu se sériové vozy v mnohém od‑
lišovaly. Především šlo o odlišné provedení 
předního panelu a dalších dílů vozové skříně 
včetně interiéru, ale i některých agregátů. 
Vozy byly také navíc vybaveny regulací výšky 
pravé strany vozu pro snazší výstup a nástup 
cestujících (tzv. kneeling). Autobusy poháně‑
né motory Renault MIDR 062045 I/41 splňující 
emisní normu Euro II byly dodány ve dvou mo‑
difikacích označených podtypovými řadami 
2070.23 s třístupňovou převodovkou Voith D 
851.3 a 2070.24 s čtyřstupňovou ZF 4 HP 500.

3010 až 3019: POPTÁVKA U DVEŘÍ

V následujícím období provozu ještě nebyly 
pevně stanoveny konkrétní služby, na které 
by nízkopodlažní autobusy byly povinně na‑
sazovány, a tak se mohly vyskytovat na růz‑
ných linkách. Na rozšíření vozového parku 
nízkopodlažních autobusů si Pražané museli 
počkat dalších 12 měsíců.

V závěru roku 1997 DPP převzal 10 nových 
City Busů 12M a označil je ev. č. 3010 až 3019. 
Tyto vozy byly jako první vybaveny možností 
poptávkového otevírání dveří. Vnější zelená 
tlačítka doplňovaly typické prosvětlené ovla‑
dače v interiéru. Poptávkou pak byly vybavo‑
vány City Busy až do roku 2000, avšak v praxi 
se tento systém téměř nevyužíval. Hromadně 
pak byla poptávka odpojena na podzim 2000 
včetně demontáže vnějších tlačítek.

Pro bližší nástin tehdejších nákupů nových 
autobusů připomínáme, že množství pořizo‑
vaných nízkopodlažních vozidel představo‑
valo pouze malý zlomek z celkového počtu 
obdržených nových autobusů. Důvodem 
tohoto kroku byla vysoká pořizovací cena níz‑
kopodlažního vozu, která byla téměř dvojná‑
sobná oproti autobusům standardního pro‑
vedení. Například v letech 1996 a 1997 bylo 
pořízeno 169 nových Karos B 931 a pouhých 
16 City Busů 12M (včetně převzatých zkušeb‑
ních autobusů). Dodávky nových kloubových 
autobusů byly zastoupeny pouze vysokopod‑
lažními Karosami B 741 a B 941.

GARANTOVANÁ POŘADÍ

Do počátku roku 1998 tedy pražský DP 
vstupoval s devatenácti nízkopodlažními 
autobusy standardní délky. Tento počet 
již umožnil jejich nasazení na předem stano‑
vená, tzv. garantovaná nízkopodlažní pořadí 
zvolených linek, jejichž výběr vznikl na zákla‑
dě dohody se Sdružením pro životní prostře‑
dí zdravotně postižených v České republice 
a konzultací s dalšími zainteresovanými orga‑
nizacemi. K realizaci tohoto záměru došlo dne 
30. března 1998, kdy byla na vybraných sed‑
mi autobusových linkách (č. 130, 135, 136, 166, 
167, 193 a 239), čítajících celkem 13 pořadí, 
spuštěna tzv. zkušební garance nízkopod-
lažních spojů v pracovní dny. Tyto spoje 
byly v zastávkových jízdních řádech vyznače‑
ny symbolem invalidního vozíku.

Pro zainteresované pracovníky začaly na zá‑
kladě příkazu vedení platit nové instrukce 
pro provozování nízkopodlažních autobu-
sů. Kromě zajištění povinného obsazení ga‑
rantovaných pořadí těmito vozy zahrnovaly 

například povinnost výpraven jednotlivých 
garáží hlásit na centrální dispečink všechny 
směny skutečně vypravených autobusů. Řidi‑
či museli při poruše autobusu na garantova‑
ném spoji nejpozději do dvou minut od jejího 
vzniku nahlásit závadu pracovníkům dispe‑
činku a současně podat případnou informaci 
o počtu přepravovaných cestujících na inva‑
lidních vozících a cíli jejich cesty. Instrukce 
rovněž zakazovaly kompetentním pracovní‑
kům DPP použít tato pořadí na případné vý‑
kony neplánovaných linek náhradní dopravy, 
posily linek, atp.

Pro budoucí zlepšení nabízených služeb na 
linkách MHD byl brzy po zahájení zkušební‑
ho provozu garantovaných nízkopodlažních 
autobusů proveden ve dnech 6. až 10. dubna 
a 11. až 15. května 1998 přepravní průzkum 
zaměřený na četnost přepravy cestujících na 
invalidním vozíku, kteří byli daným spojem 
přepraveni. Průzkum prováděli přímo řidiči 
autobusů, kteří měli do zvlášť vyhotoveného 
vozového jízdního řádu označeného přísluš‑
ným dnem průzkumu zaznamenávat počet 
vozíčkářů přepravených daným spojem.

3020 až 3049 resp. 3080 až 3058: 
MEZERY V ČÍSLOVÁNÍ

V červnu a červenci 1998 byla nízkopod-
lažní flotila rozšířena o dalších 25 City 
Busů 12M totožných typů 2070.23 a 2070.24, 

které obdržely ev. č. 3020 až 3027, 3029, 3030, 
3032 až 3034, 3036 až 3038 a 3041 až 3049. Ně‑
které z nich byly vybaveny sklopnými sedač‑
kami umístěnými na plošině proti středním 
dveřím. Počínaje touto sérií byly City Busy do‑
dávány nově se sedačkami Vogelsitze.

Mezery v číselné řadě patřily evidenčním čís‑
lům dosud provozovaným autobusům typu 
C 734 v dvoudveřovém provedení. V rámci 
evidence majetku však brzy nastal nečekaný 
problém, způsobený tehdejším SW vybave‑
ním a kolizí s nedávno vyřazenými vozy právě 
zmíněného typu C 734, jejichž evidenční čísla 
nové City Busy nesly. Sedm nových autobusů 
tak muselo být velmi záhy po dodání přečíslo‑
váno. Vozy ev. č. 3020, 3030, 3032, 3036, 3038, 
3042 a 3048 byly opatřeny novými čísly 3080, 
3070, 3072, 3086, 3079, 3052 a 3058 v uvede‑
ném pořadí.

3050: ELEKTRICKÁ PLOŠINA

Počátkem prosince 1998 byl od vysoko-
mýtského výrobce převzat i předváděcí 
City Bus 12M opatřený žlutým lakem karo‑
serie doplněným líbivou barevnou grafikou. 
Jako první vůz tohoto typu byl přidělen gará‑
ži Hostivař, kde obdržel ev. č. 3050. Autobus 
se kromě laku odlišoval například i tím, že byl 
z výroby vybaven elektrickou plošinou pro in‑
validní vozíky, která však byla v rámci sjedno‑
cení nahrazena za mechanickou výklopnou. 

NA JIŽ SÉRIOVÉM CITY BUSU EV. Č. 3006 VE STROUPEŽNICKÉHO ULICI NA SMÍCHOVĚ ZAUJME 
TEXT NA ORIENTAČNÍCH PANELECH ČI TEHDEJŠÍ OZNAČENÍ DPP NEBO EV. ČÍSLA. V TÉ DOBĚ  
SE U OBOJÍHO STÁLE HLEDALA NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTA (23. 9. 1998) 
FOTO: ROBERT MARA

SLUŠIVÝ ŽLUTÝ LAK DOPLNĚNÝ PESTROU GRAFIKOU VYDRŽEL „PROSPEKTOVÉMU“ VOZU EV. Č. 3050 
PO CELOU DOBU PROVOZU, BEZMÁLA 18 LET. DNE 17. 4. 2010 VYJÍŽDÍ  OD STANICE METRA HÁJE
FOTO: PETR BECHYNĚ 

PROTOTYP CITY BUSU 
EV. Č. 3004 S KAROSÉRII 
BEULAS PÓZUJE 7. 11. 1995 
V OBRATIŠTI ROZTYLY.  
V TÉ DOBĚ JEŠTĚ 
V MAJETKU VÝROBCE 
FOTO: ROMAN VANKA
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Zajímavostí je, že s tímto atraktivním atypic‑
kým vzhledem autobus jezdil až do vyřaze‑
ní v roce 2016 (viz aktualita v DP kontaktu 
č. 3/2016).

3200 až 3249: SERIÁL INOVACÍ
 
Rok 1999 přinesl první podstatné navýše-
ní vypravení nízkopodlažních autobusů 
z jednotlivých garáží, a tím i rozšíření ga‑
rance díky dodávce padesátikusové série City 
Busů typu 2070.23 a 2070.24 ev. č. 3200 až 
3249, která probíhala od července až do zá‑
věru roku. Počínaje touto sérií se objevila 
řada inovací, které vydržely až do konce 
dodávek modelové řady City Bus.

Jednalo se o mechanickou výklopnou nájez‑
dovou plošinu pro vozíčkáře, která nahradila 
dodatečně instalovanou a provozně proble‑
matickou výsuvnou. Vozy již nebyly vybave‑
ny kneelingem. Prostor pro kočárky a invalid‑
ní vozíky byl podstatně zvětšen díky novému 
uspořádání sedadel, z nichž 4 byly sklopné. 
Tento prostor byl doplněn tlačítky s přiřaze‑
ným určením, prostřednictvím kterých bylo 
možno řidiči signalizovat výstup s kočárkem 
či s invalidním vozíkem. V prostoru nad dveř‑
mi pak přibyla tlačítka nouze.

V rámci výrobní inovace byly tyto vozy dodá‑
ny s nově řešeným stropním obložením (pod‑

hledy) se zvýšeným počtem integrovaných 
zářivkových svítidel. Vozidla ev. č. 3219 a 3236 
výrobce dodal s vzájemně odlišnou kabinou 
řidiče. Tato série byla typická látkovým čalou‑
něním sedadel oranžové barvy.

3250 až 3329: MEZINÁRODNÍ 
MĚNOVÝ FOND A PREMIÉRA 
PRECLÍKU

V roce 2000 se počet City Busů rozrostl 
o dalších 80 kusů. Velký podíl na jejich za‑
koupení mělo 55. zasedání Mezinárodního 
měnového fondu a Světové banky, které se 
konalo v Praze během září. Pro hromadnou 
přepravu účastníků summitu byl vybrán praž‑
ský DP. Od února do srpna tak DPP obdržel 
nové autobusy ev. č. 3250–3329 v modifika‑
cích 2070.24, 25 a 201–206, které se od mi‑
nulé dodávky na první pohled lišily zejména 
modrým čalouněním sedadel z mikroplyše 
s líbivým motivem Hradčan. Tónování všech 
oken se změnilo z bronzové na zelenou, byly 
použity modernější elektronické orientace 
s LED podsvícením a na zadní plošinu byla 
nově montována dvojice sklopných sedadel 
(následně hromadně odstraněny v roce 2006).

Vozy této série byly také první, na které 
se už od počátku aplikovalo nové logo DP 
Praha, tzv. preclík, včetně nového jednot-
ného vizuálního stylu. Nově řešené uzamy‑

katelné dveře kabiny řidiče, zkoušené na voze 
ev. č. 3236, umožňovaly oddělit prostor prv‑
ních dveří od prostoru cestujících. Autobus 
ev. č. 3283 byl zkušebně dovybaven ochla‑
zovačem vzduchu prostoru řidiče a dalším 
novým, tzv. protiteroristickým typem kabiny, 
která se stala konečnou variantou, sériově 
montovanou od roku 2001.

Vzhledem k charakteru a důležitosti akce 
bylo rozhodnuto o vyčlenění všech nízko‑
podlažních City Busů (s výjimkou ev. č. 3004, 
3013 a 3050), jejich stažení z pravidelných 
linek MHD a využití při zajištění přeprav fi‑
nančníků. V této souvislosti nedocházelo 
v DPP od počátku roku téměř k žádnému vy‑
řazování starších autobusů, aby bylo během 
MMF zajištěno vypravení na běžných linkách 
PID. Dokonce bylo znovuzprovozněno 21 již 
odstavených autobusů Karosa. Dodejme, že 
v letních měsících, před MMF, se City Busy 
stihly ještě v menší míře podílet na přepravě 
cestujících na XII. Všesokolský slet konaný na 
Strahově a na Abilympiádu 2000 pořádanou 
na Výstavišti.

V souvislosti s MMF přestávaly po první záři‑
jové dekádě City Busy obsluhovat pravidelné 
linky, postupně byly v garážích odstavovány 
na oddělených plochách ohraničených pás‑
kou. Procházely bezpečnostními kontrolami, 
po nichž k nim měly přístup pouze vybrané 

osoby vybavené potřebnou akreditací. Totéž 
platilo i pro jejich následný smluvní provoz. 
Bez této akreditace do nich nebylo možné 
vstupovat, čili je řídit ani s nimi cestovat.

Autobusy se účastnily přepravy osob na mno‑
ha linkách smluvní dopravy, z nichž největší 
skupinu tvořily speciální linky č. 601–613, 615 
a 616, pro které platily od 18. do 29. září 2000 
neveřejné jízdní řády. Jejich pevně stanovené 
trasy spojovaly místo hlavních jednání su‑
mmitu v KCP na Vyšehradě (bývalý Palác kul‑
tury) s mnoha hotely, ve kterých byli účastníci 
zasedání ubytováni. Mnoho jízd také směřo‑
valo na letiště Ruzyně a na místa různých spo‑
lečenských akcí konaných v centru Prahy.

Bezproblémové zabezpečení této akce tak 
kladlo vysoké nároky kromě řidičů zejmé‑
na na pracovníky dispečinku. Není bez zají‑
mavosti, že během demonstrací, spojených 
s odpůrci zasedání, bylo několik autobusů 
poškozeno. S tímto však Praha počítala a v ga‑
rážích bylo předem připraveno např. mnoho 
náhradních skel i celých křídel dveří pro rychlé 
a bezproblémové výměny.

3330 až 3379: IRISBUS

Ve 4. čtvrtletí roku 2001 byl vozový park 
nízkopodlažních vozidel postupně rozší-
řen o 50 nových autobusů Irisbus City Bus 

12M 2071.20 ev. č. 3330–3379, které před‑
stavovaly novinku vzešlou ze spolupráce spo‑
lečností Renault V. I. a Iveco v rámci společné‑
ho koncernu Irisbus. Tato série se ještě pyšnila 
„diamantem“ na své masce, ačkoliv v době 
jejich dodání již probíhal proces nuceného 
odchodu R.V.I. z holdingu, formou prodeje 
podílu společnosti Iveco.

Do nových dieselových City Busů začal být 
montován výhradně hnací agregát Iveco 
Cursor F2B splňující emisní normu Euro III. 
Jeho odlišně řešená zástavba umožnila zjed‑
nodušit kinematický řetězec a přinesla také 
změny v uspořádání zadní části interiéru. Ty 
spočívaly především v odstranění schodu 
v prostoru třetích dveří, čímž vzniklo vozidlo 

POBLÍŽ VINOHRADSKÝCH HŘBITOVŮ BYL ZACHYCEN 29. 7. 1999 CITY BUS EV. Č. 3215 JEŠTĚ BEZ NOVÉHO LOGA DPP
FOTO: ROBERT MARA

PRVNÍ KLOUBOVÝ CITY BUS EV. Č. 6500 A JEHO PREMIÉROVÉ NASAZENÍ DO PROVOZU  
(SÍDLIŠTĚ BOHNICE, 7. 1. 2002)
FOTO: ROMAN VANKA

DEPONACE ČÁSTI CITY BUSŮ VYČLENĚNÝCH PRO PŘEPRAVU ÚČASTNÍKŮ ZASEDÁNÍ MMF A SB V MILEVSKÉ ULICI 26. 9. 2000 
FOTO: PETR BECHYNĚ
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s plně bezbariérovým nástupem. Tato kon‑
strukční změna se však projevila značně ne‑
gativně na tuhosti karosérie a později při‑
nesla řadu problémů, které byly etapovitě 
odstraňovány v provozu ve spolupráci s vý‑
robcem vozu (viz DP kontakt č. 4/2013, 9/2014 
a 7/2015).

Vozy dále měly nově řešenou elektroinstalaci 
s využitím datové sběrnice CAN. Rovněž byl 
inovován odbavovací a informační systém 
(OIS) a objevily se oboustranné informač‑
ní panely v interiéru (tzv. teploměry). Mírně 
odlišným byl vůz ev. č. 3330, což bylo dáno 
skutečností, že se jednalo o jeden z prvních 
vyrobených vozů této motorizace.

6500: PRVNÍ NÍZKOPODLAŽNÍ 
KLOUB

Ke konci roku 2001 byl rovněž dodán 
i článkový Irisbus City Bus 18M 2081.01  
ev. č. 6500, který si zapsal hned několik pr‑
venství. Stal se vůbec prvním nízkopodlaž‑
ním článkovým autobusem v majetku praž‑
ského DP. Jeho uvedení do ostrého provozu 
předcházela řada zkoušek, např. průjezdnosti 
ve všech tehdejších garážích a 21. prosince 
také oficiální prezentace v Libeňském zámeč‑
ku spojená s předváděcími jízdami v přilehlé 
oblasti. Do provozu s cestujícími byl klíčov‑
skou garáží poprvé nasazen 7. ledna 2002 
na kapacitní linku č. 200 vedenou od stanice 
metra Nádraží Holešovice do bohnického síd‑
liště.

Pražský DP se stal prvním zákazníkem, který 
obdržel nové článkové vozidlo této inovova‑
né řady autobusů Agora / City Bus. Není bez 
zajímavosti, že kloubovou variantu Renaultu 

Agora, tehdy ještě v provedení Euro II, DPP 
krátce testoval již v polovině roku 1998.

3380 až 3398: 213 kW
 
Na přelomu jara léta a také na podzim 
2002 bylo pořízeno dalších 29 City Busů 
12M ev. č. 3380 až 3398. Čtyři z nich, ev. č.  
3385–3388, byly určeny pro provoz na nové 
lince č. 100, která zajistila expresní spojení ru‑
zyňského letiště s konečnou stanicí metra Zli‑
čín. Na základě předchozího požadavku byly 
tyto vozy osazeny silnějšími motory (výkon 
213 kW oproti 180 kW), čtyřstupňovou převo‑
dovkou Voith a jiným stálým převodem zadní 
nápravy pro dosažení vyšší rychlosti při jízdě 
po Pražském okruhu.

Pro usnadnění přepravy většího množství 
zavazadel byly vozy naproti druhým a třetím 
dveřím vybaveny úložnými policemi namísto 
sedadel. Autobusy ev. č. 3393–94 a 3396–98 
měly nově řešené pracoviště řidiče použitím 
přístrojové desky VDO. Počínaje touto dodáv‑
kou byly všechny vozy vybaveny ochlazova‑
čem pracoviště řidiče.

6501 až 6512: KLÍČOV I KAČEROV

V červnu 2002 byly do garáže Klíčov dodány 
další dva článkové vozy City Bus 18M 2081.30 
ev. č. 6501 a 6502, které v září následovaly to‑
tožné vozy ev. č. 6503–6509. V témže měsíci 
se prvních nízkopodlažních kloubáků dočkala 
i garáž Kačerov, která na své linky začala vy‑
pravovat autobusy ev. č. 6510–6512.

Mnozí z nás si jistě vybaví ničivé povodně, 
které hlavní město zasáhly v srpnu, a s nimi 
související velké množství rozsáhlých změn 

dočasného charakteru ve vedení linek povr‑
chové dopravy. Zejména v prvních týdnech 
po povodních tak nízkopodlažní City Busy 
často musely na základě pozměněných jízd‑
ních řádů opustit své stanovené „garantova‑
né“ trasy a v některých případech byly využí‑
vány i na linkách náhradní dopravy za metro, 
tramvaje atp.

6513 až 6532 + 3399 až 3428: DOBA 
PRVNÍ PREFERENCE

V květnu a červnu roku 2003 DPP pře-
vzal dalších 20 kloubových City Busů ev. 
č. 6513–6532 podtypové řady 2081.20, 
které opět dislokoval do garáží Klíčov a Kače‑
rov. V listopadu a prosinci byly následovány 
krátkými vozy ev. č. 3399–3428. Vyjma dvou 
odlišných autobusů ev. č. 3419 a 3425, jejichž 
motory zkušebně doplněné filtry SCR splňo‑
valy emisní normu Euro IV, byly zbylé vozy 
dodány vzhledově ve standardním provede‑
ní, avšak tentokrát s pětistupňovou převo‑
dovkou ZF.

V roce 2003 byl v rámci mezinárodního pro‑
jektu Trendsetter zahájen zkušební provoz 
preference městské hromadné dopravy před 
automobilovým provozem na světelně řízené 
křižovatce Holečkova – Zapova na trase linky 
č. 176 systémem tzv. aktivní detekce. Po‑
třebnými komponenty byly osazeny dejvické 
City Busy 12M ev. č. 3274–3277. Později byly 
shodným mechanismem vybaveny i další 
křižovatky a autobusy. Dnes je aktivní pre‑
ference standardním vybavením pražských 
autobusů.

NOVÉ CITY BUSY Z POSLEDNÍ SÉRIE PŘIPRAVENÉ VE VYSOKOMÝTSKÉ KAROSE K EXPEDICI DO PRAHY (18. 10. 2004) 
FOTO: JAN ČÍŽEK 

KLOUBOVÝ CITY BUS EV. Č. 6552 VYUŽITÝ PŘI PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI 12. 6. 2010, V POZADÍ HOTEL CORINTHIA NA PANKRÁCI 
FOTO: PETR BECHYNĚ

STANDARDNÍ A KLOUBOVÝ CITY BUS V BĚŽNÉM PROVOZU U STANICE METRA HÁJE, 7. 8. 2005 
FOTO: PETR BECHYNĚ
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3249: PRVNÍ VYŘAZENÝ CITY BUS

Tento rok došlo také k předčasnému vyřazení 
prvního City Busu. Tím prvním zlikvidovaným 
nízkopodlažním autobusem se stal řepský 
vůz ev. č. 3249, který byl dne 5. červen-
ce 2003 vážně poškozen při těžké doprav-
ní nehodě na lince č. 130. Vlivem mikro 
spánku řidiče narazil vůz ve značné rychlosti 
do betonového ohrazení u odbočení z ul. Bu‑
charova do terminálu Nové Butovice. Teprve 
čtyřletý autobus byl natolik poškozen, že i po 
konzultaci s výrobcem byl označen za neo‑
pravitelný pro deformaci nosných částí.

V červenci roku 2004 byl jeden z nejstarších 
City Busů ev. č. 3005 převeden do podnikové 
autoškoly. V praxi to znamenalo, že již nebyl 
nasazován do běžného provozu s cestujícími, 
ale byl určen pouze pro výcvik a školení řidi‑
čů. V říjnu roku 2008 byl však pro malé využití 
navrácen zpět do běžného provozu.

3429 až 3478 + 6533 až 6552: KDYŽ 
KONČILY DEJVICE

Podzim 2004 přinesl mnoho změn ve slo-
žení vozového parku autobusů všech ga-
ráží, a to ze dvou hlavních důvodů, předsta‑

vujících rozsáhlou dodávku nových autobusů 
a zrušení provozu v jedné z garáží. V průběhu 
podzimu došlo k převzetí posledních 70 zá‑
stupců vozidel popisovaného typu. V rámci 
standardních autobusů se jednalo o City Busy 
12M 2071.40 ev. č. 3429 až 3478, s nimiž byly 
souběžně dodávány i kloubové vozy podty‑
pové řady 18M 2081.40 ev. č. 6533–6552. Pro 
obsluhu linek na území Prahy 5 a 6 získala 
prvních 13 nízkopodlažních kloubáků 
i garáž Řepy.

U těchto nově dodaných vozidel byl designo‑
vě i barevně inovován interiér odlišně řešený‑
mi stropními podhledy, přídržnými tyčemi či 
sedadly cestujících od firmy Ster. V kabině ři‑
diče byla standardně použita přístrojová des‑
ka VDO zohledňující nové poznatky z oblasti 
ergonomie a unifikace pracoviště řidiče.

Počínaje 1. zářím 2004 došlo k posílení pro‑
vozu linky č. 100 o jedno pořadí. Pro jeho 
zajištění byl v prosinci rozšířen vozový park 
upravených autobusů prostřednictvím vozů 
ev. č. 3429–3431, tentokrát ale s běžným slab‑
ším motorem. Jejich počet se však vzhledem 
k maximálně možnému současnému nasaze‑
ní čtyř ze sedmi těchto autobusů ukázal jako 
nadbytečný, a tak byly v roce 2005 ze dvou 

starších vozů ev. č. 3386 a 3388 demontovány 
police a na jejich místo doplněny sedačky pro 
jejich další využití na běžných linkách.

V sobotu dne 4. prosince 2004 nastala avi-
zovaná delimitace provozu dejvické ga-
ráže. V souvislosti s předchozím etapovitým 
omezováním počtu vozidel v Dejvicích, došlo 
počátkem listopadu k převodu všech taměj‑
ších nízkopodlažních autobusů do ostatních 
garáží.

3501: CITELIS

City Busy byly i po roce 2000 nadále dodávané 
společně s vysokopodlažními Karosami, které 
byly nově primárně určené pro zajištění pro‑
vozu příměstských linek řady 300, na nichž se 
nízkopodlažní autobusy nevyskytovaly. Cel‑
kových 374 City Busů (321 standardních a 53 
kloubových) pořízených v letech 1996–2004 
doplnil už jen menší počet nízkopodlažních 
autobusů inovovaného typu označeného 
obchodním názvem Citelis. V roce 2005 byl 
v DPP pod ev. č. 3501 testován jejich první 
dvanáctimetrový zástupce.

V září roku 2006 byl následován jedinou séri‑
ovou dodávkou deseti vozů ev. č. 3502–3511. 

Od července následujícího roku byly výrob‑
cem pronajaty poslední dva vozy typu Citelis 
12M ev. č. 3599 a Citelis 18M ev. č. 6599 (oba 
Euro IV). Druhý v pořadí se stal jediným člán‑
kovým Citelisem provozovaným na linkách 
Dopravního podniku. Do majetku DPP byly 
zařazeny v říjnu roku 2009, přičemž autobus 
ev. č. 3599 byl označen novým evidenčním 
číslem 3512.

V souvislosti se zahájením pravidelného 
provozu vlaků SuperCity Pendolino na trati 
Praha – Ostrava byla od 11. prosince 2005 
zavedena nová speciální autobusová linka 
v rámci společného projektu DPP a Českých 
drah. Expresní městská linka označená pís‑
meny AE (Airport Express) začala zajišťovat 
rychlé spojení v celotýdenním půlhodino‑
vém intervalu mezi letištěm Ruzyně a ná‑
dražím Českých drah Praha ‑Holešovice. Na 
rozdíl od expresní linky č. 100 zde byl zave‑
den odlišný tarif, který nabízel přepravu ces‑
tujících na základě speciálního jízdného PID 
nebo jízdného ČD.

Jelikož byly na tuto linku požadovány nízko‑
podlažní autobusy, musel DPP vybavit i tento 
druh vozidel pokladnami pro tisk jízdenek 
stejného typu jako na příměstských linkách. 

Provoz nové linky začalo zajišťovat 5 pořadí 
z klíčovské a řepské garáže s patřičně uprave‑
nými City Busy. Později se na některých vozi‑
dlech objevily celoplošné reklamy propagují‑
cí toto atraktivní spojení.

NEHODY A POŽÁRY

V provozu City Busů došlo k několika vážným 
dopravním nehodám s větší hmotnou ško‑
dou a jejich předčasnou likvidací. Kromě již 
zmíněné fatální nehody vozu č. 3249 potkal 
předčasný konec vůz ev. č. 3045 (nehoda 
s TRAM 27. 11. 2006). Ke kuriózní nehodě 
došlo 26. dubna 2008. Pro účely natáčení 
amerického filmu byl filmařům pronajat 
City Bus ev. č. 3241 z garáže Řepy, jehož 
karosérie byla v předstihu přeměněna po‑
lepem na typický pařížský městský autobus 
(dopravce RATP).

Hned v první den natáčení však došlo k řetě‑
zové, dramaticky vyhlížející nehodě hned ně‑
kolika aut na scéně vč. terénního vozidla Hu‑
mmer. Autobus č. 3241 byl nehodou natolik 
silně poškozen, že po posouzení náročnosti 
a výhodnosti opravy byl zlikvidován i v pa‑
řížských barvách. Další autobusy vyřazené v 
předstihu po vážných dopravních nehodách 

byly např. 6504, 3026, 6533 nebo 3240. S po‑
stupem času se pochopitelně odstavovaly do 
likvidace autobusy i po menších nehodách.

Provoz tohoto typu autobusu poznamenalo, 
bohužel, i několik požárů spojených s úpl‑
nou destrukcí vozidla. Za zmínku stojí fakt, že 
se vždy jednalo o autobusy s motory Euro III. 
První obětí požáru se stal 30. září 2007 
klíčovský vůz 3436 na lince č. 162 v Horňá-
tecké ulici v Praze 8. V dalším roce se požáry 
nevyhnuly ani dvěma kloubovým autobu‑
sům ev. č. 6502 a 6546. K prvnímu z nich do‑
šlo 17. června 2008 na lince č. 177 v zastávce 
Malešické náměstí, druhý shořel o necelé dva 
měsíce později, dne 14. srpna, přímo v areálu 
garáže Řepy.

V roce 2015 byly požárem zničeny hned 
3 vozy. Kloubový City Bus č. 6550 shořel na 
lince 167 v říjnu, v prosinci pak byly zcela zni‑
čeny vozy čísel 6532 a 6508 v Letňanech jen 
dva dny po sobě. Několik shodných prvků 
těchto požárů vyvolalo podezření na spá‑
chání trestného činu,  záležitostí se tak zača‑
la zabývat Policie ČR. Po těchto událostech 
byly všechny zbývající kloubové City Busy 
dočasně odstaveny z provozu a podrobeny 
mimořádně přísným kontrolám zaměřeným 

CITY BUS EV. Č. 3241 SI V PAŘÍŽSKÝCH BARVÁCH ZAHRÁL V AMERICKÉM TRHÁKU. NEŠŤASTNOU NÁHODOU TO VŠAK BYLO JEHO VŮBEC POSLEDNÍ 
ÚČINKOVÁNÍ (ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ, 26. 4. 2008) 
FOTO: ARCHIV DPP - JPA

SPECIÁLNĚ UPRAVENÝ „LETIŠTNÍ“ CITY BUS EV. Č. 3431 SLOUŽIL NEJPRVE NA LINCE Č. 100 A POTÉ NA AIRPORT EXPRESSU.  
V ATRAKTIVNÍM REKLAMNÍM POLEPU BYL ZACHYCEN V ULICI K LETIŠTI 6. 5. 2015
FOTO: PETR BECHYNĚ 
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I TAKTO SKONČILY 
NĚKTERÉ PRAŽSKÉ CITY 
BUSY. PRO DOBROU 
VĚC, TEDY CVIČENÍ 
HZS, POSLOUŽIL VŮZ  
EV. Č. 3007 (HASIČSKÁ 
STANICE STRAŠNICE  
14. 9. 2014) 
FOTO: ONDŘEJ VOLF

především na motorový prostor a požárně 
nebezpečná místa. V roce 2016 byly požárem 
zničeny vozy č. 6514 (20. 4.) a 3421 (2. 7.) o rok 
později pak ještě č. 3420 (27. 10.).

DERNIÉRA NA OBZORU

V roce 2009 začal pražský DP pořizovat odliš‑
né nízkopodlažní autobusy od výrobce SOR 
Libchavy, a. s. Vzhledem k zařazení většiny 
prvních vozů nového typu do garáže Hos‑
tivař musely být desítky starších autobusů 
postupně převedeny do ostatních garáží. 
Dostatečný počet nových nízkopodlažních 
SORů tak zapříčinil, že Hostivař se tak stala 
první garáží bez City Busů.

Početná dodávka nových nízkopodlažních 
autobusů umožnila od 24. listopadu 2009 
nově zřídit garantované nízkopodlažní spoje 
i na vybraných příměstských linkách řady 300 
zajišťované DPP. Jejich obsluhu tak začaly za‑
jišťovat vybrané City Busy, které dříve půso‑
bily na expresní lince č. AE a byly vybaveny 
nezbytnými pokladnami pro odbavení cestu‑
jících. V následujících letech došlo k vybavení 
i několika dalších City Busů pro tzv. provoz 
„s kasou“.

Autobusy typu City Bus začaly být masivněji 
odstavovány do likvidace od roku 2013, a to 
především vzhledem ke svému stáří, opotře‑
bení i vysokému kilometrickému nájezdu. Na 
linkách byly postupně nahrazovány nově po‑
řizovanými autobusy typu SOR NB 12 a NB 18. 
Z provozně ‑technických důvodů byly v pří‑
padě potřeby i nadále převáděny mezi jed‑
notlivými garážemi.

V listopadu 2019 jsme se rozloučili v rámci 
akce „Konec emisní normy Euro II“ se City 
Busy s motory Renault (viz DP kontakt 
č. 12/19). Na zbývající „Ciťáky“ došla řada 
v roce 2020 (viz DP kontakt č. 9/20). Defini-
tivní rozloučení s tímto typem se usku-
tečnilo v sobotu dne 29. srpna 2020, kdy 
obsluhu linky č. 149 mimořádně zajistily čtyři 
standardní City Busy z garáží Klíčov a Kačerov 
a na linku č. 180 byl vypraven klíčovský klou‑
bový City Bus.

V odpoledních hodinách toho dne byly for‑
mou statických exponátů v Muzeu MHD pre‑
zentovány další 2 provozní autobusy, navíc 
doplněné muzejním vozem. Tři vystavené 
autobusy se po krátkých proslovech zástup‑
ců DPP vydaly odpoledne okružní jízdou na 

Strahov. Těsně před 18.30 hod. se konvoj City 
Busů vydal ze Strahova na svoji úplně po‑
slední jízdu s cestujícími po trase linky č. 176 
na Karlovo náměstí a dále na I. P. Pavlova. 
Tím byl pravidelný provoz City Busů u DPP 
ukončen.

CITY BUSY V PRAZE: KILOMETROVÍ 
REKORDMANI

City Bus, „ciťák“, „siťák“ apod. se za 24 let pro‑
vozu v Praze zapsal významně do dějin his‑
torie městské hromadné dopravy. Byl prvním 
opravdu sériovým nízkopodlažním autobu‑
sem na pražských linkách a stál u zrodu ga‑
rantovaných bezbariérových spojů. Předsta‑
vil novou dimenzi cestování především pro 
osoby se sníženou schopnosti pohybu a ori‑
entace nebo například pro maminky s kočár‑
ky. Přinesl mnoho nových prvků, které jsme 
v 90. letech z Karos neznali.

V roce 1996 mnozí hanlivě tvrdili, že „ten‑
hle francouzský žabožrout“ v Praze nemůže 
přežít víc jak 5 let. A dnes konstatujeme, že 
mnoho vozů se dožilo bez větších problémů 
17 i 19 let. A co víc, City Busy najezdily nej‑
více kilometrů v historii pražských autobusů. 

PŘEHLED VŠECH DODANÝCH CITY BUSŮ PODLE MODIFIKACÍ A ROKU DODÁNÍ

Modifikace Evidenční čísla Počet Rok výroby

Karosa – Renault City Bus 12M EURO II

2070.23 3004, 3007‑3013, 3021‑3027, 3029, 3030, 3032‑3034, 3041, 3049, 3050, 
3202‑3219, 3223, 3227, 3228, 3233‑3236 48 1995‑1999

2070.24 3005, 3006, 3014‑3020, 3036‑ 3038, 3042‑3048, 3200, 3201, 3220‑3222, 
3224‑3226, 3229‑3232, 3237‑3259, 3271, 3305, 3306 57 1996‑2000

2070.25 3272, 3273, 3284‑3287, 3320, 3321 8 2000

2070.201 3278‑3281, 3288‑3291, 3322‑3324, 3326 12 2000

2070.202 3260‑3264, 3266, 3307‑3315, 3325 16 2000

2070.203 3274‑3277, 3282, 3292‑3299 13 2000

2070.204 3265, 3267, 3268, 3316‑3319, 3327, 3328 9 2000

2070.205 3269, 3270 2 2000

2070.206 3283, 3300‑3304, 3329 7 2000

Irisbus City Bus 12M EURO III

2071.20 3330‑3379 50 2001

2071.30 3380‑3398 19 2002

2071.40 3429‑3478 50 2004

2071.363 3399‑3418, 3420‑3424, 3426‑3428 28 2003

2071.364 3419, 3425 2 2003

Irisbus City Bus 18M EURO III

2081.01 6500 1 2001

2081.20 6513‑6532 20 2003

2081.30 6501‑6512 12 2002

2081.40 6533‑6552 20 2004

CITY BUS EV. Č. 3437 JIŽ PO OPRAVĚ SLOUPKŮ „T8“ PROJÍŽDÍ 28. 8. 2012 TOUŽIMSKOU ULICÍ VE KBELÍCH 
FOTO: ONDŘEJ VOLF
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Z ROZLUČKOVÉ JÍZDY VOZŮ CITY BUS (PRAŠNÝ MOST, 29. 8. 2020)
FOTO: PETR HEJNA

Jeden mil. km měla najeta většina těchto  
autobusů, výjimkou ale nebyly vozy s 1,2 mil. 
km v době vyřazení. Rekordmanem pak byl 
vůz č. 3387 s 1,4 mil. najetých km (viz aktua‑
lita DP kontakt č. 2/19). Určitě je také vhodné 
zmínit, že mnoho City Busů bylo pořízeno 
tzv. se státní účastí, to znamená, že část jejich 
kupní ceny byla hrazena z dotace.

Pražský DP si je vědom významnosti tohoto 
typu ve své historii a tak již začátkem roku 
2014 vybral jednoho zástupce do Mu-
zea MHD ve Střešovicích. Tím se stal vůz 
ev. č. 3251, o jehož výběru a renovaci jsme 
psali v DP kontaktu č. 7‑8 a 9/17. Zachovaný 
vůz je po náročné opravě typickým před‑
stavitelem této typové řady. Na závěr roku 

2020 jej v režimu retro provozu doplní ješ-
tě autobus ev.č. 3468, tedy model z posled‑
ní dodané série.

O vývoji City Busu resp. o francouzském „ori‑
ginálu“ Renault Agora připravujeme materiál 
do některého z budoucích čísel DP kontaktu.
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