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ŠKODA DODÁ DO PARDUBIC NOVÉ TROLEJBUSY  

Plzeň, 22. 3. 2019 – Spole čnost Škoda Electric uzav řela s Dopravním podnikem v Pardubicích smlouvu na 

dodávku p ěti nových moderních dvanáctimetrových vozidel typu 32 Tr. Celková hodnota kontraktu je 

zhruba 50 milion ů korun.  

„Nové vozy ve východočeském městě nahradí nejstarší trolejbusy typu Škoda 14 Tr, které se vyráběly od začátku 

80. do konce 90. let minulého století. Trolejbusy 32 Tr pro Pardubice budou v souladu s moderními trendy 

vybaveny mimo jiné i klimatizací prostor pro cestující i řidiče,“ říká obchodní manažer Škody Electric Radek 

Kapr . 

S dopravním podnikem v Pardubicích plzeňské strojírny spolupracují dlouhodobě. Loni Škoda předala dopravnímu 

podniku v Pardubicích celkem devatenáct nových moderních dvanáctimetrových vozidel typu 30 Tr za více než 200 

milionů korun. Zakázka pro Pardubice patřila k největším loňským dodávkám v rámci České republiky. „Část flotily 

tvořily parciální trolejbusy, které díky zabudovaným trakčním bateriím mohou obsluhovat i linky bez trolejového 

vedení,“ dodává Radek Kapr .  

Škodovácké trolejbusy jezdí i v dalších dvanácti městech České republiky, například Hradci Králové, Teplicích, 

Plzni nebo v Ostravě. Celkem na tuzemský i zahraniční trh dodala Škodovka za dobu existence trolejbusové 

výroby více než 14 tisíc vozů a díky tomu jezdí české trolejbusy ve zhruba třiceti zemích světa – v Evropě, Asii a v 

severní Americe.  

Poznámky pro editory 

Škoda Transportation   

Mezi výrobky Škody Transportation patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, 

soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídící a pohonné systémy pro dopravní systémy. Škoda Transportation má 

několik dceřiných společností v České republice například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další 

firmy jsou ale i v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v České republice zaměstnává více než pět 

tisíc lidí. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a 

moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala společnost 

za poslední 3 roky přes 3 miliardy korun. 

 

Skupina PPF 

 

Škoda Transportation je součástí skupiny PPF. Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes 

telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní 

Americe. Skupina spravuje aktiva ve výši téměř 38 miliard eur (k 30. 6. 2018). 
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