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Dvanáct nových autobusů Scania pro společnost ČSAD 
MHD Kladno 
 

Ve vozovém parku společnosti ČSAD MHD Kladno ze skupiny Arriva přibylo 
dvanáct nových autobusů Scania Citywide LF s ekologickým pohonem na zemní 
plyn. Autobusy jsou určeny pro zajišťování linek městské hromadné dopravy 
v Kladně. 
 

 
 
Klimatizovaná vozidla o délce 12 metrů jsou plně nízkopodlažní, disponují 28 sedadly 
(+2 sklopná) i místem pro kočárek nebo invalidní vozík. Celková obsaditelnost je 80 
cestujících. Ti navíc mohou využívat Wi-Fi připojení, USB porty pro nabíjení drobné 
elektroniky, úhradu jízdného mohou uskutečnit prostřednictvím platebních karet. Řidiči 
mají mimo jiné k dispozici ledničku a kabinu od prostoru pro cestující odděluje 
průhledná stěna. 
 
Autobusy Scania Citywide LF jsou vybaveny moderním elektronickým vnějším i 
vnitřním informačním systémem, samozřejmostí je povelový přijímač usnadňující 
orientaci nevidomým. Vozíčkářům je k dispozici výklopná nájezdová plošina u druhých 
dveří. Nástup a výstup cestujících zajišťuje vnější i vnitřní poptávkový systém otevírání 
dveří. 
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Ve vozidlech je nainstalováno zařízení na sledování aktuální polohy, data jsou pak 
předávána do chytrých označníků a aplikace Město Kladno. Pro využití v budoucnosti 
je v autobusech namontována technologie, umožňující komunikaci s externím 
zařízením na křižovatkách k postavení preferenční trasy pro veřejnou dopravu. 
 
Vnější polep pořízených autobusů je podle nového jednotného vizuálu včetně nového 
loga schváleného Magistrátem města Kladna. 
 
Scania Citywide LF je autobus, který byl speciálně navržen pro rušný provoz v centrech 
měst, který si žádá rychlý nástup a výstup cestujících s maximální přepravní kapacitou.  
 
Autobusy jsou vybaveny plynovým motorem Scania o objemu 9 l a s výkonem 280 
koní. O přenos síly na vozovku se stará automatická převodovka ZF. 
 
ČSAD MHD Kladno provozuje v systému městské dopravy v Kladně 52 autobusů a z 
toho 12 je značky Scania. Všechny autobusy jsou nízkopodlažní. 
 

 
 
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
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