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V Kladně vyjede 27 nových ekologických autobusů, z toho 25 díky 

programu IROP 

 

Do ulic Kladna se nejpozději na začátku školního roku vydá 27 nových ekologických autobusů. 

ČSAD MHD Kladno tak dokončí nákup 25 nízkoemisních autobusů na stlačený zemní plyn, 

financovaných za pomoci operačního programu IROP, výzva č. 50, udržitelná mobilita. Další dva 

autobusy nakoupila společnost z vlastního rozpočtu.  

 

Městská hromadná doprava v Kladně si zakládá na ekologii. Už v roce 2009 padlo rozhodnutí pro 

budoucí strategii preferovat nákup CNG autobusů. V roce 2010 pořídilo ČSAD MHD Kladno první čtyři 

autobusy na zemní plyn. Pokud sečteme nákup CNG autobusů v jednotlivých letech a započítáme  

i všechny autobusy z letošního roku, nakoupilo ČSAD MHD Kladno za posledních deset let celkem  

124 autobusů na CNG. 

 

„V letošním roce jsme pořídili už 27 autobusů na zemní plyn, z toho 25 za pomoci operačního programu 

IROP. Jedná se o bezbariérové autobusy od výrobců, jako je IVECO, Scania a SOR Libchavy. 

Nejpozději na začátku školního roku do ulic vyjedou nové autobusy pro 80 a 110 cestujících, ale  

i velkokapacitní kloubové autobusy pro 143 cestujících,“ říká Ludomír Landa, místopředseda 

představenstva ČSAD MHD Kladno, a dodává: „Autobusy jsou vybaveny podle posledních standardů 

Pražské integrované dopravy. Cestující se tak mohou těšit na příjemné klimatizované prostředí, 

pohodlné sedačky a za jízdu lze platit bezkontaktní platební kartou.“ 

 

Nové autobusy a jejich parametry 

Z celkového počtu 27 autobusů jich 25 bylo financováno za pomoci dotačního programu IROP, výzva č. 

50, udržitelná mobilita. Výše dotace činí 85 % a pokrývá částku 155,42 mil. Kč. Za tu pořídilo ČSAD 

MHD Kladno autobusy IVECO Crossway Low Entry CNG, IVECO URBANWAY CNG LF, Scania 

Citywide Suburban LE a SOR NBG 18. Cestující se s nimi setkají v ulicích nejpozději od začátku 

školního roku. 

 

Výrobce Počet Typ autobusu 
Počet míst 

Bude jezdit na lince 
k sezení ke stání 

IVECO 6 Crossway Low Entry CNG 46 34 
A30, A35 a A36 (po integraci 

590) 

IVECO 6 URBANWAY CNG LF 31 49 316, 607 

Scania 9 Citywide Suburban LE 59 41 B82, B85 



SOR Libchavy 4 NBG 18 57 86 307, 609 
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O Arrivě 

ARRIVA v České republice provozuje 2 150 autobusů, 35 trolejbusů, 5 vlaků osobní dopravy a zaměstnává téměř 

3 500 zaměstnanců. Celkový obrat skupiny převyšuje 4,5 miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková 

autobusová doprava. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice zaujímá ARRIVA vedoucí 

postavení. Ročně přepraví přes 130 milionů cestujících. ARRIVA v České republice je součástí skupiny ARRIVA, 

jedné z největších dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 60 000 lidí a ročně přepraví více než  

2,2 miliardy cestujících ve 14 evropských zemích. 
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