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Letos v ãervnu se dovr‰ilo pÛlstoletí provozu mûstské hromadné dopravy (MHD) a to je jistû dÛvod pro ohlédnutí a pfiípadnou oslavu.

Kdo první zaãal uvaÏovat o zave-
dení MHD v Adamovû, se neví. Je‰tû
ve tfiicát˘ch letech dvacátého století
byl Adamov vãetnû továrny soustfie-
dûn v místech soutoku fieky Svitavy
a Kfitinského potoka a poãet obyvatel
obce jen lehce pfievy‰oval tisícovku.
Roz‰ifiování v˘roby v místních stro-
jírnách, které bylo zahájeno pfied dru-
hou svûtovou válkou, si vynutilo dal-
‰í v˘stavbu domÛ pro nové zamûst-
nance. Proto nûkdy kolem roku 1960
mohlo nûkoho napadnout zfiídit ve-
fiejnou hromadnou dopravu.
Zavedení mûstské hromadné dopravy
v‰ak bránila skuteãnost, Ïe na novû
vybudované sídli‰tû vedla velmi
‰patná pfiístupová komunikace. Tato
v˘razná pfiekáÏka byla pfiekonána 
v˘stavbou silnice pfies Kolonku v po-
dobû, jako ji známe dnes. K jejímu 
otevfiení do‰lo po více jak dvou le-
tech budování v dubnu roku 1968.

A tak památného pondûlí 3. ãervna
roku 1968 byla spu‰tûna mûstská do-
prava v Adamovû. Tím se na‰e mûsto
stalo první mimookresní municipali-
tou v tehdej‰ím Jihomoravském kra-
ji, kde byla MHD zprovoznûna. Cena
jízdného, jak bylo dohledáno, byla
0,60 Kãs. Dopravu zaji‰Èoval sv˘mi

movala firma, která jezdila na ada-
movské lince MHD v prvních tfiiceti
letech. 

V nedûli 3. ãervna 2018, tedy na
den pfiesnû po padesáti letech, si ada-
mov‰tí a v‰ichni, kdo se pfii‰li nebo
pfiijeli podívat, mûli moÏnost zaÏít his-
torickou jízdu autobusem ·koda 706
RTO po trase linky. Jízda autobusem
byla zdarma, cestující obdrÏeli ozna-
ãenou slosovatelnou pamûtní jízden-
ku, na kterou na závûr akce 8 pasaÏérÛ
vyhrálo triãko s logem 50 let MHD.
Dûtem byly rozdávány nafukovací ba-
lónky poti‰tûné rovnûÏ logem akce.
Kromû jízd bylo moÏné si autobus
prohlédnout na pfiedem stanoven˘ch
místech v pfiedem stanoven˘ch ãasech.

Text: RNDr. Karel Truhláfi 
(redakãnû zkráceno, Renata Kuncová Polická)
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autobusy nejprve dopravní závod
z Blanska, kter˘ byl souãástí národ-
ního podniku âSAD. V období mezi
1. srpnem 1999 a 31. bfieznem 2007
byla pfiepravcem firma Auto‰kola
Zdenûk Pernica se sídlem
v Kotvrdovicích. Následnû pfievzala
pfiepravu akciová spoleãnost âAD
Blansko, do níÏ se mezitím transfor-

50 let Mûstské hromadné 
dopravy v Adamovû

Historick˘ autobus ·koda 706 RTO jezdil Adamovem

Územní odbor PâR Blansko
a mûsto Blansko pofiádají 
20. ãervna 2018 od 8.30 hod 

na stadionu v Blansku, ul. Ml˘nská 18
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