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ŠKODA ÚSPĚŠNĚ DODALA PRVNÍ TROLEJBUSY PRO 
FRANCOUZSKÉ ST. ETIENNE 

Plzeň, 17. 1. 2020 – Do francouzského m ěsta St. Etienne dorazilo na p řelomu roku prvních p ět nových 

trolejbus ů, na jejichž výrob ě se významn ě podílela plze ňská Škoda Electric. Tamní dopravní podnik 

postupn ě získá celkem 22 nových moderních vozidel s komplet ní elektrovýzbrojí z plze ňské spole čnosti. 

Škodovka také zajistila finální montáž a odzkoušení  vozidel v Plzni. 

„Jedná se o moderní dvanáctimetrové trolejbusy v nové karosérii Solaris. Vozy budou plně klimatizované, 
vybavené kamerovým systémem a inovovaným systémem osvětlení interiéru. Vozidla jsou také vybavena 
bateriemi, díky kterým mohou sloužit i v místech bez trolejového vedení. Baterie se následně zpětně dobíjejí 
během jízdy na troleji,“ vysvětluje obchodní manažer Škody Electric Pavel Kuch  a doplňuje, že trolejbusy budou 
jezdit na bateriový pohon nejčastěji úseky v délce zhruba 10 kilometrů, s tím, že vozy ve výjimečných případech 
dojedou až 20 kilometrů.  

První část flotily dorazila do Francie koncem roku 2019. „Další dodávky budou rozloženy během let 2020 až 2022,“ 
říká manažer projektu Old řich Husa ze Škody Electric . V současnosti jsou ve Francii pouze čtyři města, která 
disponují trolejbusou dopravou – jedná se o Lyon, Nancy, Limoges a Saint-Étienne. Další města ve Francii 
v příštích letech plánují návrat těchto ekologických vozidel 
 
Dodávka pro St. Etienne je jedním z řady projektů Škody ohledně trolejbusů s bateriovým pohonem na 
západoevropských trzích. „Úspěchy Škodovky odráží vysokou spokojenost zákazníků s kvalitou a spolehlivostí 
dodávek,” říká Pavel Kuch .  Škoda se například podílí na zakázkách pro francouzské Limoges, italské Cagliari, 
španělský Castellon, nebo maďarský Szeged a Budapešť.  
 
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 téměř 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 finančních služeb přes 

telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní 

aktiva ve výši více než 47 miliard eur (k 30. 6. 2019). 
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