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558 řidičů
597 mužů
57 žen
306 autobusů
30 trolejbusů

Společnost ARRIVA CITY s. r. o.
vznikla v červnu loňského roku fúzí
společností ARRIVA PRAHA s. r. o.
a ARRIVA TEPLICE s. r. o. Je největším
soukromým autobusovým dopravcem na
území hlavního města Prahy a v regionu
středních Čech s více než 500 zaměstnanci
a 350 pravidelně provozovanými autobusy.
Společnost je rozdělena do pěti provozoven:
Praha – Malešice; Praha – Černý Most;
Jílové u Prahy, Neratovice a Teplice.
Základní činnosti společnosti:
• veřejná linková doprava
• městská hromadná doprava
• smluvní doprava zaměstnanců
Doplňující služby společnosti:
• zájezdová a příležitostná doprava
• reklamní činnost
• autoškola
Provozovna v Teplicích zajišťuje kromě
linkové autobusové dopravy rovněž
městskou hromadnou dopravu. Jako jediná
ze skupiny Arriva v Česku k tomu využívá
trolejbusy.
K pohonu trolejbusů je dodáván
stejnosměrný proud o napětí 660 V,
který se transformuje a usměrňuje ze
střídavého proudu o napětí 22 kV na
pěti měnírnách. Z těchto měníren je

proud rozváděn podzemním kabelovým
vedením k jednotlivým napájecím bodům,
umístěným na nadzemním trolejovém
vedení.
To je nutné udržovat v provozuschopném
stavu, údržba tohoto vedení je ve většině
případů prováděna pod napětím za provozu
z izolované pohyblivé pracovní plošiny.
Do konce července bude městem Teplice
předána do užívání nová plošina. Výrobce
umožnil aktivně se účastnit zhotovení
plošiny a během realizace zakázky
dolaďovat požadavky, mnohdy nad rámec
původního zadání. Díky této spolupráci
se podařilo zhotovit plošinu, která je
kvalitně řemeslně zpracovaná a ušitá na
míru pro naše potřeby. Velký důraz byl
kladen zejména na bezpečnost pracovníků,
v případě prací za snížené viditelnosti je
plošina, včetně otočného válu, nasvícena
nad rámec povinných oranžových majáků
zábleskovými výstražnými světly.

DOPRAVA
Městská hromadná doprava
ARRIVA CITY obstarává celkem
72 městských a příměstských linek.
Arriva express
5 autobusů s komfortním vybavením
na lince Teplice–Praha

Zájezdová doprava
Již pouze na území Prahy
Smluvní doprava
OC Olympia Teplice, BBC, Penam
Cyklobusy – Krušné hory
484 – Teplice – Krupka, Fojtovice
493 – Teplice – Moldava, Dolní Moldava
Historický trolejbus
Linka dočasně vyloučena pro výluky
z provozu
Autoškola
1 autobus typu KAROSA B 952.1718
1 osobní vůz

VOZOVÝ PARK
304 autobusů, 2 elektrobusy SOR EBN 9,5,
29 trolejbusů a jeden historický trolejbus
9 Tr 28HT

PROVOZOVNY

(viz mapa)

1 Praha – Malešice
2 Praha – Černý Most
3 Jílové u Prahy
4 Neratovice
5 Teplice

