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1. Francuska licencja
Produkowane od 1958 roku w Jel-

czańskich Zakładach Samochodowych
autobusy, oparte na licencji czeskiego
producenta – Karosy – stały się w latach
60. ubiegłego wieku podstawą taboru
komunikacji miejskiej oraz międzymiasto-
wej w Polsce. Jednakże w 1970 roku wy-
gasała licencyjna umowa zawarta z cze-
chosłowacką Karosą. Czesi zamierzali
wtedy zawiesić produkcję autobusów
RTO i nie mieliby już możliwości dostar-
czać części jelczańskiej fabryce.

Podjęto wówczas w Jelczu próby
stworzenia własnych konstrukcji, które
stałyby się odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie krajowych przewoźników. Powsta-
ły, opisywane już na łamach naszego pi-
sma, dwa prototypy: turystyczna „Odra”
042 (1965 r.) oraz miejski 039 (1970 r.).
Jednakże polska myśl techniczna, cho-
ciaż nowatorska, została stłumiona decy-
zjami politycznymi. Zaprzestanie prac nad
„Odrą” 042 stanowi do dziś wielką zagad-
kę. Prototyp zyskał przecież przychylność
władz państwowych. Jednakże najpraw-
dopodobniej ktoś zakazał dalszych prac
badawczych nad tym pojazdem. Istnieje
teoria, iż „Odra”, podczas jazd próbnych

we Wrocławiu, uległa kolizji z tramwajem
i, ze znacznie uszkodzoną przednią czę-
ścią nadwozia, nie została już odbudowa-
na. Jelcz 039 uzyskał podczas badań
przebieg ok. 60 tys. km, po czym został
skasowany.

Utrata czeskiej licencji wymusiła opra-
cowanie przejściowej konstrukcji między-
miastowego autobusu Jelcz II (044).
W Sanoku nie podjęto wtedy produkcji no-
woczesnych autobusów klasy maxi – H11
i H12. Skutek był natychmiastowy. Od
1973 roku braki w taborze PKS zaczęto
uzupełniać poprzez import autobusów
Sanos S14 z Jugosławii, których przez 10
lat sprowadzono do Polski 3,5 tys. Czy
zatem decyzje polityczne w stosunku do
polskich prototypów okazały się słuszne?

Pozostała do rozwiązania istotna kwe-
stia – autobus dla polskich miast. Na prze-
łomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku JZS
zaczęły poszukiwać licencji na produkcję
nowoczesnego autobusu miejskiego. Po-
jawiły się zagraniczne oferty następują-
cych firm:
o Ikarus (242),
o KHD (Magirus Deutz),
o Karosa (SM 11),
o Berliet (PR 100),

o Fiat,
o Pegaso,
o Hino (RC 620),
o Leyland-DAB.

Zakładano, że nowy autobus powinien
posiadać 3 pary dwuskrzydłowych drzwi
oraz długość 12 m. Poszczególne pojaz-
dy zaprezentowano przedstawicielom pol-
skich władz i pracownikom JZS. Niektóre
zostały przetestowane przez przedsiębior-
stwa komunikacji miejskiej, np. MZK War-
szawa i MPK Wrocław testowały Karosę
SM 11. Po 10 autobusów tego typu poja-
wiło się w Poznaniu i w Katowicach.

Ostatecznie wybrana została oferta
francuskiej firmy z Venissieux k. Lyonu.
1 sierpnia 1972 roku podpisano umowę
licencyjną z Berlietem. Kontrakt przewidy-
wał cztery etapy wdrażania licencji:
Z I – uruchomienie montażu autobusów

miejskich PR100;
Z II – uruchomienie produkcji autobusów

miejskich PR110;
Z III – uruchomienie produkcji autobusów

międzymiastowych PR110;
Z IV – uruchomienie produkcji autobu-

sów turystycznych PR110.
W tym samym roku zmontowano

w Jelczu 20 egzemplarzy autobusu
PR100, przy czym udział polskich części
wynosił zaledwie 5%. Montaż umiejsco-
wiono w hali, w której dotychczas prze-
prowadzano naprawy główne Jelczy 043.
W następnych latach stopniowo zwiększa-
no udział polskich części w procesie mon-
tażu. W 1973 r. wynosił on 17%, w 1974 r.
– 48%, pod koniec 1974 r. – 59,8%,
a w 1975 r. – już 60,4%. Niestety, spowo-
dowało do znaczny spadek jakości auto-
busów Jelcz-Berliet PR100.

Autobus PR100 był pojazdem niezwy-
kle nowoczesnym. Posiadał długość
11 230 mm oraz dwie pary dwuskrzydło-
wych drzwi, rozmieszczonych w układzie
2-2-0. Napędzany był wysokoprężnym,
widlastym silnikiem Berliet V800, umiesz-
czonym w tylnej części pojazdu, o mocy
170 KM. Pozwoliło to na znaczne obniże-
nie podłogi w obu wejściach. W przednim
wejściu wysokość podłogi wynosiła
645 mm, w drugim – 670 mm. Autobus
pomieścić mógł ogółem 97 pasażerów,
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Fot. 1. Jelcz 039 – polska konstrukcja, która miała być następcą Jelcza RTO (fot. JZS)
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w tym 29 na miejscach siedzących. Kon-
strukcję autobusu stanowiła samonośna
kratownica z rur stalowych, połączonych
w procesie spawania. Osiągnięto tym spo-
sobem dość niską masę własną konstruk-
cji – 8300 kg – przy zachowaniu wysokiej
masy całkowitej 15400 kg. Osie pojazdu
zawieszono na miechach powietrznych.
Dodatkowo oś przednia zawieszona zosta-
ła na sprężynach spiralnych, natomiast
most tylny – na resorach piórowych.
W Berliecie zastosowano półautomatyczną
skrzynię biegów typu Wilson HVD 60 ME
oraz mechanizm kierowniczy ZF. Ze wzglę-
du na dużą awaryjność półautomatyczną
przekładnię zastąpiono w okresie później-
szym mechaniczną Wilson BXSA 108.
Berliet PR100 posiadał wiele nowych i wy-
godnych rozwiązań, chociażby podgrze-
wane stopnie wejściowe. Spełniał przy
tym większość wymogów niemieckiego
programu VÖV.

Berliet PR100 zdobył wiele nagród
podczas Międzynarodowego Tygodnia
Autobusów w Nicei. Przyznano tej kon-
strukcji wyróżnienia za: kształt nadwozia,
bezpieczeństwo pasażerów, własności
techniczne, zwrotność i najlepsze stano-
wisko kierowcy. Można by zatem stwier-
dzić, iż była to niezwykle udana konstruk-
cja. Jednakże nie spełniała ona podsta-
wowego wymogu strony polskiej. Berliet
PR100 był dwudrzwiowym autobusem
o długości jedynie 11 m. Brak trzecich
drzwi na tylnym zwisie bardzo utrudniał
wymianę pasażerów, zaś w tamtych cza-
sach potoki pasażerskie były bardzo
duże. Dlaczego zatem JZS zdecydowały
się na zakup tej właśnie licencji? Prawdo-
podobnie powodem tej decyzji były ów-
czesne układy polityczne. Strona polska
zakupiła od francuskiego producenta li-
cencję, wydobywając tym samym zarząd
Berlieta od poważnych kłopotów. Firmie
tej groziła bowiem upadłość.

Autobusy PR100 trafiły do niewielu
polskich miast, m.in. Wrocławia, Warsza-
wy, Katowic i Bielska-Białej. Półautomatycz-
ne skrzynie biegów Wilson HVD 60 ME,
chociaż nowoczesne, okazały się jednak
bardzo awaryjne, a ich naprawa była nie-
zwykle kosztowna. Awaryjny okazał się
również silnik. Tylko w Warszawie wymie-
niono nawet w kilkudziesięciu Jelczach
silniki, montując w ich miejsce licencyjne
jednostki Leyland SW680. Istotną wadę
autobusów PR100 stanowił także, zawod-
ny w niskich temperaturach, układ pali-
wowy i pneumatyczny.

I wreszcie sprawa najważniejsza.
Jelcz-Berliet PR100 okazał się pojazdem

zbyt mało pojemnym, jak na potrzeby ko-
munikacyjne wielkich miast. Brak trzecich
drzwi znacznie spowalniał wymianę pasa-
żerską. Natomiast częste przeciążenia
tych pojazdów oraz zły stan polskich dróg
naruszały bardzo delikatną konstrukcję,
powodując pękanie zbyt cienkich profili
stalowych.

Jelcz-Berliet PR100 nowoczesny au-
tobus, lecz nie dostosowany do polskich
realiów. Nie można stwierdzić, iż była to
nieudana konstrukcja. Ona po prostu nie
sprostała zadaniom, postawionym przed
nią przez Polaków.

2. Jelcz PR110 U – polska
odmiana Berlieta

Zgodnie z umową licencyjną, podjęto
we Francji prace nad modernizacją auto-
busu PR100. Głównym jej kierunkiem sta-
ło się wydłużenie tej konstrukcji do 12 m
i dodanie dodatkowych drzwi na zwisie
tylnym. Strona polska dążyła ponadto do
wykorzystania podzespołów, na które już
we wcześniejszym okresie zakupiona zo-
stała licencja: silnika SW680 (Leyland),
skrzyni biegów, mechanizmu kierownicze-
go (ZF) oraz mechanizmu hamulcowego
(Westinghouse Hannover).

Owocem realizacji drugiego etapu
wdrażania licencji stał się autobus miej-
ski Jelcz PR110U. Pierwsze dwa prototy-
powe egzemplarze zostały wyprodukowa-
ne w 1974 roku. Jeden prototyp zaczął
jazdy próbne we Francji, drugi natomiast
– na ulicach Warszawy. Testowany w sto-
licy egzemplarz początkowo odbywał

próbne jazdy bez wyposażenia wnętrza,
wypełniony workami z ołowiem.

Nowy Jelcz posiadał długość 12 000 mm,
szerokość 2500 mm oraz wysokość
3070 mm. Pomieścić mógł ogółem 110
pasażerów, w tym 36 na miejscach sie-
dzących. Wyposażony został w trzy pary
dwuskrzydłowych drzwi w układzie 2-2-2.
Jelcz PR110U posiadał nadwozie samo-
nośne – poszczególne elementy układu
jezdnego i napędowego zostały przymo-
cowane bezpośrednio do karoserii. Kon-
strukcję napędzał wysokoprężny silnik
leżący typu SW 680/56/3 o maksymalnej
mocy 185 KM przy 2200 obr/min, umiesz-
czony z tyłu. Jednostkę tę produkowały
mieleckie zakłady w oparciu o licencję
Leyland, zakupioną pod koniec lat 60. XX
wieku. W stosunku do PR100 masa cał-
kowita wzrosła do 17 000 kg. Autobus
Jelcz PR110U wyposażony został w czte-
robiegową przekładnię manualną z Tcze-
wa typu ZF S4-95. Układ hamulcowy skła-
dał się z hamulca pneumatycznego – dwu-
obwodowego, hamulca pomocniczego –
pneumatycznego na tylnych kołach, ha-
mulca postojowego oraz hamulca silniko-
wego. Nowy autobus posiadał niezależ-
ne zawieszenie kół przednich oraz mecha-
nizm kierowniczy ZF typ 8065 ze wspo-
maganiem hydraulicznym. Zawieszenie
mostu tylnego stanowiły miechy powietrz-
ne i, dodatkowo, resory piórowe.

W stylistyce zewnętrznej Jelcz
PR110U niewiele różnił się od PR100.
Zwiększono liczbę szyb bocznych, któ-
rych krawędzie dolna i górna przesunięte

Fot. 2. Jeden z pierwszych egzemplarzy Berlieta PR100 na ulicach Wrocławia (fot. JZS)
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zostały nieco wyżej. W przedniej ścianie,
w miejsce charakterystycznych prostokąt-
nych reflektorów, zamontowano podwój-
ne okrągłe. W niektórych szybach bocz-
nych pozostawiono małe, uchylne okien-
ka, które zapewniały, wraz z dwoma kla-
pami dachowymi wentylację przedziału
pasażerskiego.

Autobus PR110U posiadał nadwozie
metalowe. Zmieniony został całkowicie
układ siedzeń. Wentylację, obok ww. klap
dachowych i uchylnych okienek bocz-
nych, zapewniały czołowe nawiewy oraz
sześciu wentylatorów elektrycznych
umieszczonych na dachu. W pierwszych
i drugich drzwiach znajdowały się funk-
cjonalne, jednostopniowe wejścia.

Serię informacyjną piętnastu autobu-
sów PR110U wyprodukowano w Jelczu
w IV kwartale 1975 roku. Poddane zosta-
ły próbom na ulicach Warszawy (5), Ka-
towic (5) i Wrocławia (5) w maju 1976 roku.
Po kilku miesiącach uzyskały one prze-
biegi po ok. 50 tys. km. Pozwoliło to kon-
struktorom na wprowadzenie wielu zmian,

których celem była unifikacja elementów,
dostosowanie konstrukcji do trudnych
warunków eksploatacyjnych, podniesie-
nie trwałości poszczególnych jej elemen-
tów oraz minimalizacja udziału części im-
portowanych. 14 września 1976 r. ruszyła
produkcja seryjna. Autobusy wyróżniały
się w odniesieniu do prototypów oraz se-
rii informacyjnej dużymi partiami przesuw-
nych szyb w bocznych oknach, które za-
montowano w miejsce wąskich szyb
uchylnych, zapożyczonych z modelu
PR100. Pierwsza dostawa PR110U nastą-
piła 15 października 1976 r. dla wrocław-
skiego MPK.

W latach 1976-1981 opracowano
i wdrożono 1901 różnych zmian konstruk-
cyjnych. Eksploatacja Jelczy PR110U
w okresie zimy 1977 roku wykazała ko-
nieczność dalszej modernizacji tej kon-
strukcji. Konieczne stało się zmniejszenie
wrażliwości układów: paliwowego i pneu-
matycznego na warunki atmosferyczne.
Zmodernizowano ponadto elementy, któ-
re wykazywały się dużą awaryjnością.

Zastosowano ulepszony silnik typu
SW 680/78.

Kilkuletnia eksploatacja Jelczy
PR110U wykazała bardzo istotną wadę
konstrukcyjną. Szkielet pojazdu zbudowa-
ny został w oparciu o oryginalną, delikatną
kratownicę, pochodzącą z Berlieta PR100,
która wydłużona została do 12 m. W tyl-
nej części, w miejsce silnika Berliet V800,
umieszczono o wiele cięższą jednostkę
SW 680, z ponad półmetrowym jej prze-
sunięciem. Mielecki silnik, przeznaczony
do napędu samochodu ciężarowego,
posiadał wiele elementów żeliwnych.
Stało się to przyczyną pękania elemen-
tów kratownicy. Częste przeciążenia pa-
sażerskie oraz katastrofalny stan dróg
w polskich miastach również naruszały
konstrukcję PR 110U. Jelczańscy kon-
struktorzy prowadzili ciągłe prace nad
wzmocnieniem konstrukcji, choćby po-
przez modernizację elementów podwozia,
dokonaną w 1978 roku. Niestety, przez
długie lata problem pękania kratownic nie
opuścił autobusów Jelcz PR110U.

Jelcz PR 110U na wiele lat stał się podstawowym modelem eksploatowanym przez polskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. (fot. M. Nader)


