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Elektrobusy SOR NS 12 electric 
v Hradci Králové

Plánům královehradeckého DP na zvýšení po-
dílu elektrického pohonu v rámci veřejné do-
pravy jsme se podrobně věnovali v čísle 5/2017. 
Na tomto místě proto pouze připomeňme, že 
DP města Hradce Králové se vydal prozkoumat 
taje elektromobility (pomineme-li provoz tro-
lejbusů) již v roce 2013, kdy zařadil do provozu 
vůz SOR EBN 9,5, jenž měl nejprve pronajatý, 
než jej v dubnu 2014 odkoupil. Podobně získal 
dopravce také další dva elektrobusy, a sice vůz 
Škoda Perun 26 BB HE (v říjnu 2014) a SOR EBN 
11 (v únoru 2015). V té době se již pracovalo na 
strategii rozvoje podniku s výhledem pro léta 
2015–2020, která zahrnovala mj. nákup dalších 
elektrobusů, a to hned v počtu 20 vozů. Pod-
mínkou pro jejich nákup bylo zdárné obstarání 
dotace z Evropské unie. Projekt nákupu vozů 
byl rozdělen na dvě samostatné části (a tudíž 
i dvě žádosti o dotace). První počítala s 15 elek-
trobusy, druhá s 5 vozidly (a třemi tzv. parciál-
ními trolejbusy). S oběma žádostmi DP uspěl 
a dotace mají pokrýt 85 % ceny.  

Dne 21. 3. 2017 poté vypsal DPMHK výběrové 
řízení na 20 vozů délky cca 12 m, do které-
ho předložila nakonec nabídku pouze firma 
SOR Libchavy. Ta nabídla nakonec nižší cenu 
(246 mil. Kč bez DPH), než byla původně od-
hadovaná hodnota zakázky (257,5 mil. Kč bez 
DPH). Součástí tendru bylo také dodání rychlo-
nabíjecích stanic na konečných zastávkách Ter-
minál hromadné dopravy a Cihelna. Dodávky 
vozidel jsou včetně nabíječek pro pomalé do-
bíjení stojícího vozidla, které jsou připojeny na 
kabelové rozvody v areálu vozoven. 

Výrobce nabídl do tendru již svůj nový model 
elektrobusu označený jako SOR NS 12 electric. 
Ten byl představen v premiéře teprve na veletr-
hu IAA v Hannoveru v září 2016, nicméně v pro-
vozu s cestujícími se poprvé objevil až v Praze 
na podzim 2017, kam byl vůz dlouhodobě pro-
najat. Sériová výroba elektrobusů pro Hradec 
Králové byla zahájena koncem roku 2017, kdy 
se současně začalo s výrobou vozů téhož typu 

pro Bratislavu. Mimoto byly vozy SOR NS 12 
electric vyrobeny a předány také dopravcům 
ze skupiny 3ČSAD a slouží na linkách MHD 
v Havířově, Frýdku-Místku a Karviné. 

Dodávka dvacítky elektrobusů byla v soula-
du se smlouvou s dodavatelem rozdělena na 
dvě stejně velké části. Vozy z první 10kusové 
dodávky byly postupně přebírány v závodě 
v Libchavách mezi květnem a červnem 2018, 
přičemž s ohledem na krátkou vzdálenost do 
Hradce Králové (cca 55 km) mohly být vozy 
přepravovány po vlastní ose bez nutnosti na-
bíjení po trase. V garážích dopravce poté mu-
sely být provedeny některé nezbytné úpravy, 
například doplnění odbavovacího a informač-
ního systému, oživení těchto zařízení, doplnění 
„výsostných znaků“ dopravce a evidenčních 
čísel atp. V neposlední řadě bylo pochopitelně 
nutné postupovat v souladu s legislativou a vo-
zidla pojistit a registrovat. Poté bylo zapotřebí 
provést školení personálu údržby i řidičů.

Dopravní podnik města Hradce Králové (DPMHK) začal s obnovou vozového parku 
autobusové dopravy pomocí elektrobusů. Ty do města dodala společnost SOR Libchavy. 
Dne 22. 6. 2018 byla prezentována první část flotily (10 vozů), v srpnu 2018 poté dorazila 
další vozidla a celá zakázka by měla být dokončena do konce září 2018.

článek: Ing. Libor Hinčica

Dvě díla, pod nimiž je podepsán architekt Patrik Kotas. Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové a elektrobus SOR NS 12 electric. © Honza Tran 2018
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V souvislosti s nákupem elektrobusů došlo 
rovněž k rozhodnutí vyhradit pro elektrobusy 
novou číselnou řadu evidenčních čísel počína-
je ev. č. 401. To se dotklo již provozních elektro-
busů, které tak byly přečíslovány. Nejstarší vůz 
SOR EBN 9,5 z roku 2013 tak nese ev. č. 401 (ex-
173), vůz Škoda Perun HE byl označen číslem 
402 (ex-174) a elektrobus SOR EBN 11 získal 
ev. č. 403 (ex-175). Nové elektrobusy SOR NS 
12 electric pak byly označeny ev. č. 404–413, 
dodávka ze srpna ev. č. 414–423.

Dne 22. 6. 2018 se na Terminálu hromadné do-
pravy konalo za účasti primátora města pana 
MUDr. Zdeňka Finka a zástupců společnosti 
SOR Libchavy a královehradeckého DP slav-
nostní předání nových vozidel do provozu. 
Akce se účastnili také zástupci společnosti Iveco 
Czech Republic, neboť kromě deseti elektrobu-
sů byly předávány také tři nové dieselové vozy 
Iveco Urbanway, jež získaly původní evidenční 
čísla dříve zařazených elektrobusů (tj. 173–175).   

K zařazení elektrobusů do provozu ale došlo 
až od začátku července. První tři vozy (ev. č. 
404, 405 a 407) byly vypraveny dne 3. 7. 2018, 
a to na dělené směny, v jejichž rámci obslouži-
ly vozy linky čísel 25 a 18 (ev. č. 404), 24 (ev. č. 
405), 12 a 5 (ev. č. 407). Poté se přidal dne 10. 7. 
2018 vůz ev. č. 406 (poprvé byl nasazen na lin-
ce č. 12) a ve třetím červencovém týdnu násle-
dovaly v krátkém sledu za sebou elektrobusy 
čísel 408 (16. 7. 2018), 409 (17. 7. 2018) a 410 
(18. 7. 2018), zbylé tři vozy pak byly zařazeny 
v posledním červencovém týdnu (vůz ev. č. 411 
dne 20. 7., vůz ev. č. 412 dne 25. 7. a vůz ev. č. 
413 dne 27. 7. 2018).

V rámci projektu se předpokládalo, že elek-
trobusy budou nasazeny na určené kurzy 
vybraných linek MHD, konkrétně by se měly 
objevovat na linkách č. 5, 10, 11, 12, 14, 17 
a 19. Pouze v případě linek čísel 12 (Březhrad 
– Slezské Předměstí-cihelna – KINGSPAN) a 14 
(Jungmannova – Slezské Předměstí-cihelna 
– Rusecká) se ale předpokládá náhrada všech 
kurzů, jež jsou v současné době obsluhovány 
dieselovými autobusy, což znamená potřebu 
14 vozidel pro obě linky. Aby se mohlo k nasa-
zení na tyto linky přistoupit, je nutné mít nej-
prve k dispozici potřebnou nabíjecí infrastruk-
turu, neboť elektrobusy zvládají dojezd jen cca 
150–180 km, což pro obsluhu linek čísel 12 a 14 
není postačující, takže bude zapotřebí využít 
průběžného nabíjení. To si vynutilo výstavbu 
samostatné měnírny na Slezském předměstí 
(Cihelna), nicméně výběrové řízení na její stav-
bu bylo vypsáno až v květnu 2018 a s dokonče-
ním stavby se počítá až na konci letošního roku. 
Elektrobusy SOR NS 12 electric proto v prvních 
týdnech mohly být nasazovány pouze na dě-
lené směny a využívaly pomalého nabíjení 
v garážích během odstavení mezi směnami. 
Situace by se měla zlepšit do konce prázdnin, 
kdy by měly být do provozu uvedeny dva nové 

rychlonabíjecí stojany na Terminálu hromadné 
dopravy. Zde je možné elektrobusy nabíjet na 
každém nabíjecím stojanu výkonem až 120 kW 
při 200 A, a tím prodloužit jejich dojezd do té 
míry, že vozidla zvládnou obsluhu celodenních 
linek. Vozy začaly být do režimu průběžného 
dobíjení na celodenních směnách zařazovány 
od 31. 7. 2018. Zbytek elektrobusů se bude na-
dále objevovat na dělených směnách. 

Vozy SOR NS 12 electric v provedení pro DP-
MHK nabízejí celkem 35 míst k sezení (+ řidič) 
a 65 k stání. Prostor salónu je klimatizován, 
přičemž elektrická energie pro chlazení je ode-
bírána z baterií. Klimatizaci dodává do vozidel 
přímo SOR na základě vlastního vývoje v této 
oblasti. V případě vytápění se počítá s využitím 
nezávislého dieselového topení, čímž by nemě-
lo docházet k razantnímu snižování dojezdu 
v důsledku nízkých venkovních teplot (nárůst 
nákladů představuje částku cca 1,50 Kč na km). 
Baterie mají celkové napětí 600 V a jejich doda-
vatelem je společnost EVC Hulín. Použity jsou 
standardizované články 18650 NMC (nikl-man-
gan-kobalt), jež umožňují uložit až 225 kWh 
elektrické energie. K pohonu slouží asynchron-
ní motor od Pragoimexu o výkonu 160 kW.  

Nákup elektrobusů umožnil vyřadit část nejstar-
ších nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault 

Citybus 12M. Postupně by mělo být odstaveno 
20 těchto vozů, čímž se kapitola provozu těchto 
autobusů u DPMHK uzavře a jako historický zů-
stane jen vůz ev. č. 102. Vyřazení starších auto-
busů proběhlo rovněž v souvislosti s nákupem 
tří dieselových vozů Urbanway 12m (do provo-
zu zařazeny od 25. 6. 2018) a další vozy by měly 
být vyřazeny po převzetí parciálních trolejbusů 
Škoda 30 Tr (s karoserií vycházející z modelu 
SOR NB 12 CITY), kterých si v Hradci Králové 
objednali 9. Po dokončení nákupu elektrobu-
sů a parciálních trolejbusů by měla být zhruba 
polovina všech výkonů zajišťována vozidly na 
elektřinu. Průměrné stáří vozového parku by 
mělo klesnout z 11,3 let na 7,25 let.  

Doplňme, že vozidla MHD v Hradci Králové 
ujedou ročně přibližně 6 mil. km (z toho 1,69 
mil. km připadá na trolejbusy a 4,31 mil. km na 
autobusy/elektrobusy). V roce 2017 přepravil 
DPMHK 36,57 mil. cestujících, což bylo o 4 mil. 
více než v předešlých letech a nejvíce od roku 
2012. Letos si Hradec Králové připomene také 
90. výročí své městské dopravy (datuje se od 
založení Autodrah města Hradce Králové, tedy 
od zavedení městské autobusové dopravy). 
Oslavy spojené se Dnem otevřených dveří se 
budou konat dne 6. 10. 2018 od 9:00 do 15:00, 
přičemž čtenáři našeho časopisu jsou ze strany 
DPMHK srdečně zváni.  

Pohled do interiéru nového elektrobusu SOR NS 12 electric v provedení pro Hradec Králové. © Honza Tran 2018

Vůz ev. č. 404 byl nasazen do provozu mezi prvními dne 3. 7. 2018. © Honza Tran 2018


