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Tisková zpráva  

                                

V Libchavách, 4. dubna 2011 

 

Prezentace nového typu trolejbusu – Dopravní podnik  města Hradec Králové a.s. 
  

 
Firma SOR Libchavy, spol. s r.o.  je v současnosti 2. největším výrobcem autobusů v ČR. Vyrábí 

autobusy v délkách 8,5 m, 9,5 m, 10,5 m, 12 m, 13,5 m a 18 m v provedení městském, meziměstském, 

turistickém, nízkopodlažním městském a nízkopodlažním meziměstském s obsaditelností od 24 až po 57 

sedících cestujících. Firma vyváží své produkty do více jak 11 evropských zemí jako jsou Slovensko, 

Rusko, Srbsko, Polsko, Moldávie, Ukrajina, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko a Belgie.  

Firma svůj program vyrábí na základě vlastní konstrukce a úspěšně uvádí na trh nové produkty. 

V roce 2006 byly představeny 2 nové prototypy celonízkopodlažních vozidel. V roce 2007 zahájila firma 

výrobu ekologických autobusů na zemní plyn (CNG), v roce 2008 připravila prototyp trolejbusu a v roce 

2010 představuje elektrobus, hybridní autobus, malokapacitní nízkopodlažní autobus délky 8,5 m a také 

třínápravový Low Entry autobus SOR CN 13,5. 

 

Roční produkce v roce 2010 dosáhla celkového počtu 494 autobusů včetně karoserií pro dostavbu 

trolejbusů a elektrobusů, když z toho bylo 247 kusů meziměstských autobusů, 207 kusů městských 

autobusů, 10 kusů turistických autobusů, 18 kusů autobusů na CNG a 12 karoserií pro trolejbusy a 

elektrobusy. Obrat v roce 2010 přesáhl 2,25 miliardy Kč. Z uvedených počtů je patrné, že nové městské 

celonízkopodlažní autobusy SOR se stále více prosazují u dopravců, což byl záměr vedení firmy při 

zavedení těchto autobusů do výrobního programu včetně jejich využití pro trolejbusy. 

Společnost SOR Libchavy, spol. s r.o.  v posledních letech masivně investuje do svého rozvoje, 

když roční investice dosahují úrovně zhruba 100 mil. Kč. Již dříve byla zprovozněna zcela nová lakovna 

splňující nejpřísnější ekologické parametry dále svařovna a také zákaznické centrum, kde je v nových 

prostorách prodejna náhradních dílů a školící a servisní středisko. Společnost SOR je od roku 2005 

součástí konsolidovaného celku skupiny J&T a od roku 2009 je součástí skupiny ENERGETICKÝ A 

PRŮMYSLOVÝ HOLDING. 

V loňském roce byla společnost SOR Libchavy spol. s r.o.  vyhodnocena v rámci hodnocení 100 

obdivovaných firem ČR na druhém místě v oblasti automobilového průmyslu a jako nejobdivovanější firma 

Pardubického kraje. 

Od založení v roce 1991 byla firma zaměřena na výrobu autobusů menší a střední kategorie. Zájem 

o tyto autobusy u dopravců postupně vedl k výrobě autobusů stále vyšších kapacit a také postupné 

zaměřování se na alternativní pohony v podobě CNG, hybridního pohonu a také elektro pohonu. 

U posledně jmenovaného typu pohonu jsou hlavními představiteli trolejbusy v délkách 12 m a 18.75 m a 

elektrobus s pohonem pouze na akumulátorovou baterii v délce 10,5 m. Při výrobě trolejbusů firma SOR 
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Libchavy, spol. s r.o.  spolupracuje se ŠKODOU ELECTRIC a.s., která po dodání karoserie zabezpečuje 

montáž silové elektro výzbroje. V současné době se dále společně dokončuje dodávka 19 trolejbusů pro 

dopravní podnik v Bánské Bystrici a připravuje se výroba kloubových trolejbusů do dopravního podniku 

Prešov. 

Ing. Jind řich Chudý, obchodní ředitel 

Tel. 00420 465 519 411 

E-mail : obchod@sor.cz¨ 

 

 

 


