Do Zlína zamířil trolejbus 25 Tr z Chomutova
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Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) a Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova (DPCHJ)
se dohodly na prodeji trolejbusu typu Škoda 25 Tr, který byl v Chomutově jediným svého druhu.
V souvislosti s nákupem nových trolejbusů Škoda 26 Tr a 27 Tr se stal vůz v provozu již nadbytečný a
zůstával pro chomutovské podmínky atypický.
Trolejbus Škoda 25 Tr s karoserií modelu Citelis 18M pořídil DPCHJ v závěru roku 2009. Ve
výběrovém řízení na nákup jediného nového článkového vozu tehdy stáli proti sobě dva výrobci, a
sice Škoda Electric a Solaris Bus & Coach, který nabízel model Trollino 18 AC s výzbrojí Cegelecu.
Vítězem se stala Škodovka, která trolejbus nabídla za 12,6 mil. Kč, přičemž financování trolejbusu
bylo zajištěno dlouhodobým úvěrem. Do Chomutova byl hotový trolejbus přivezen v prosinci 2009 a
do provozu nasazen poprvé pod ev. č. 026 dne 5. 1. 2010 v rámci prezentační akce dopravce. O den
později již vyjel na běžnou linku.
Do července roku 2018 najel vůz v ulicích Chomutova 344.120 km. Během této doby byly na voze
provedeny dva významnější zásahy, a sice výměna zadní hnací nápravy (ZF) v srpnu 2016 a výměna
výkonové jednotky v březnu 2018. Pro chomutovské podmínky (s velkými stoupáními) se neukázal
trolejbus Škoda 25 Tr jako příliš vhodné řešení. Pouze jedna hnací náprava (zadní) vedla při velké
kluzkosti v zimních měsících ke zhoršením jízdním vlastnostem (prokluzům, k zalomení vozidla). I
proto DPCHJ požadoval v rámci kontraktu na nová vozidla v roce 2017 u článkových trolejbusů jako
hnací nápravu střední.
Vzhledem k nadbytečnosti a atypičnosti vozidla po zařazení nových trolejbusů Škoda 26 a 27 Tr bylo
dohodnuto, že trolejbus 25 Tr bude odprodán. Zájem o vůz projevila Dopravní společnost ZlínOtrokovice, která sama provozuje 13 vozů Škoda 25 Tr z let 2004–2014 (ev. č. 401–413), včetně
prototypu vyrobeného ještě s karoserií modelu Citybus 18M. Chomutovský vůz se tak stává
čtrnáctým přírůstkem typové řady 25 Tr u DSZO. Vůz byl pořízen za částku 2,85 mil. Kč (bez DPH) a
označen by měl být ev. č. 400. Do Zlína vůz dorazil dne 30. 7. 2018 okolo 18. hodiny.
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