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ŠKODA ELECTRIC DODÁVÁ TROLEJBUSY DO 
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 

Mariánské Lázn ě, Plzeň, 20. 4. 2020 – Škoda Electric zahájila dodávku dal ší ze svých zakázek pro tuzemská 

města – dodala první vozy z flotily osmi trolejbus ů pro Mariánské Lázn ě. Lázeňské m ěsto si objednalo typ 

30 Tr vybavený bateriovým pohonem, díky kterému m ůže vozidlo v režimu elektrobusu ujet v b ěžném 

režimu i více než dvanáct kilometr ů. 

„Zatím jsme zákazníkovi předali první čtyři vozy, s dopravcem jsme také spolupracovali na proškolení řidičů,“ sdělil 
obchodní manažer Škody Electric Radek Kapr  a dodal: „Využití tohoto typu trolejbusů s bateriemi není omezeno 
jen na trolejovou síť a jejich nasazení je tedy značně flexibilní.“ 

Trolejbus Škoda 30 Tr je dvanáctimetrový třídveřový trolejbus, jehož veškerá elektrovýzbroj je uložena v kontejneru 
na střeše vozidla. Komfort cestujících zvyšuje plná nízkopodlažnost vozidla a snazší nástup a výstup pasažérů je 
usnadněn pomocí tzv. kneelingu, kdy se trolejbus nakloní až k hraně chodníku. Pohodlí při jízdě trolejbusem 
zlepšuje také výkonný systém vytápění i přehledný informační systém.  

Škoda Electric dodává nové trolejbusy nejen pro řadu českých měst – například Teplice, Plzeň, Ústí nad Labem, 
České Budějovice, Pardubice, Brno, Opavu, nebo Ostravu – ale i pro města v zahraničí, jako maďarskou 
Budapešť, Kluž v Rumunsku, Bergen v Norsku nebo Limoges a St. Etienne ve Francii.  

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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