
ŠKODA 14Tr 
Ukončení provozu trolejbusů typu 14Tr 

Vážení cestující, obyvatelé města a přátelé dopravy, po 45 letech opustí trolejbusy typu 

14Tr ulice Mariánských Lázní. V roce 1974 se DP Mariánské Lázně stal vůbec prvním 

provozovatelem trolejbusů 14Tr na světě, když převzal dva prototypy těchto vozů (ev. č. 22 

a 23). Do roku 2004 bylo vyrobeno téměř 4 tisíce trolejbusů 14Tr všech modifikací, jež byly 

dodány do 61 měst v 19 zemích. V letech 1981 až 1995 bylo do Mariánských Lázní dodáno 

celkem 18 sériových trolejbusů 14Tr (ev.č. 33 – 50). Poslední dva se udržely v provozu 

až  do roku 2011, kdy byly nahrazeny dvěma trolejbusy v modernizované variantě 14TrM 

provozovanými původně v Plzni (ev. č. 47 a 48 v druhém obsazení; původně ev.č. 417 

a 439). Jeden z nich (ev.č. 47) se udržel v provozu až do dnešních dní, ale jeho čas se již 

také naplnil. 

Trolejbusy typu 14Tr se ve městě vozilo několik generací mariánskolázeňských občanů 

a po desetiletí dotvářely kolorit lázeňského města, proto bychom Vás rádi pozvali rozloučení 

s trolejbusy typu 14Tr v Mariánských Lázních. Dne 13. července 2019 bude poslední 

provozní trolejbus 14Tr ev. č. 47 vypraven na zvláštní linku č. 9 v trase Antoníčkův 

pramen – Panská pole – Kolonáda – Panská pole – Antoníčkův pramen (v této trase 

jezdila linka č. 9 do roku 2007). Linka bude jezdit v intervalu 60 min s odjezdy od 10:25 

do 17:25 od Antoníčkova pramene (od 10:51 do 17:51 z Kolonády). Podrobný jízdní řád 

je uveřejněn na stránkách www.mdml.cz / v příloze. Jízdné bude zdarma. 

Ve večerních hodinách se bude konat noční fotojízda s trolejbusem ev. č. 47, která 

bude také zdarma, ale bude na ni povinná rezervace z důvodu omezené kapacity vozu 

(max. 40 účastníků). Rezervace se provádí přes mail klan@mdml.cz. V případě, 

že po provedení rezervace zjistíte, že se fotojízdy nebudete moci účastnit, oznamte nám 

to prosím. Sraz účastníků bude ve vozovně MDML (před trolejhalou) v 21:00, jízda bude 

probíhat od 21:30 do 23:00. 

Těšíme se na Vás, MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně 

1974 → 2019 
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