ŠKODA TRANSPORTATION p edstavila
za ú asti primátora hl. m. Prahy Pavla Béma
novou tramvaj pro Prahu ŠKODA ForCity
PLZE , 17. zá í 2008 – ŠKODA TRANSPORTATION, s. r. o., významný evropský
výrobce kolejových vozidel pro m stskou a p ím stskou dopravu, p edstavila za ú asti
primátora hlavního m sta Prahy Pavla Béma prototyp nové tramvaje pro Prahu ŠKODA
ForCity (typové ozna ení ŠKODA 15T). ŠKODA TRANSPORTATION dodá pražskému
dopravnímu podniku do roku 2017 celkem 250 t í lánkových nízkopodlažních tramvají
ŠKODA ForCity.
„Nová tramvaj bude d stojným p ísp vkem pro modernizaci pražské hromadné
dopravy a pom že vytvo it novou tvá m sta v 21. století,“ uvedl p i této p íležitosti Pavel
Bém, primátor hl. m. Prahy.
Plze ský výrobce tramvají, p ím stských souprav a elektrických lokomotiv v
plynulých m sících vyrobil a nyní zkouší první prototyp tramvaje ŠKODA ForCity.
Slavnostní evropská premiéra nové tramvaje bude na letošním berlínském veletrhu dopravní
techniky Innotrans, který se koná od 23. do 26. zá í 2008. „ŠKODA ForCity je naší první
zcela nízkopodlažní tramvají. Pohodlný nástup, výstup, ale i p epravu ocení jist nejen
Pražané, ale i návšt vníci naší metropole,“ dodal Tomáš Krsek, generální editel ŠKODA
TRANSPORTATION.
Podle Radovana Šteinera, radního pro oblast dopravy Magistrátu hlavního m sta
Prahy, se dva zkušební prototypy tramvají ForCity se objeví na kolejích v Praze již b hem
prvního pololetí 2009. „Prototypy se budou lišit r znými komponenty tak, aby pak pro Prahu
byla na základ zkušeností z provozu vybrána nejlepší konfigurace vybavení pro sériovou
výrobu. K p edání prvních voz do pravidelného provozu dojde ke konci roku 2009,“ doplnil
R. Šteiner.
Jak uvedl p i k tu první tramvaje generální editel Dopravního podniku hlavního m sta
Prahy Martin Dvo ák, tramvaje ForCity se stanou páte í tramvajové dopravy v Praze. „Dv
st padesát tramvají kapacitn nahradí 500 tramvají T3, které tak z pražských kolejí budou
postupn mizet,“ up esnil generální editel DPMP M. Dvo ák.
Tramvaj s výrobním ozna ení Š 15T je prvním modelem nové ady tramvají, které
mají 100 procent podlahy tém v úrovni nástupních ostr vk zastávek. Koncepce vozu
obsahuje n kolik revolu ních technických ešení, zejména nové nízké podvozkové skupiny
uložené pod kloubovým spojením lánk tramvaje.
T í lánková jednosm rná tramvaj ŠKODA ForCity je navržena pro 61 sedících a až
239 stojících cestujících. Je dlouhá 31,4 m, široká 2,46 m a výška vozidla p es sb ra je 3,6
m. Maximální dovolená rychlost je 60 km/h. Vnit ní vybavení tramvaje, rozmíst ní seda ek a
záchytný systém odpovídají požadavk m zákazníka – pražského dopravního podniku – a je
možné je dále upravovat. V prvním prototypu jsou v každém ze t í lánk zcela odlišné typy
seda ek: plastové, plastové s textilním polstrováním a d ev né. Záleží jen na zákazníkovi,
jaké seda ky pro dodané vozy zvolí.
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