
Nový nízkopodlažní bateriový elektrobus Škoda Perun již měsíc v provozu hradecké MHD. 

Elektrobus Škoda Perun (zkratka z anglického sousloví Pure Electric RUNner – doslova „čistě 

elektrický běžec“), který absolvoval svoji úplně první prezentaci v Hradci Králové formou statické 

ukázky v rámci Evropského dne bez aut 22. září tohoto roku, se objevil v provozu hradecké MHD v 

průběhu první půlky měsíce října, konkrétně 10. října. V běžném provozu zde jezdí již od září 

loňského roku nízkopodlažní dvounápravový dvoudveřový elektrobus SOR EBN 9,5 vyrobený firmou 

SOR Libchavy spol. s r.o. a plnohodnotným zapojením Perunu tak došlo ke splnění jedné z priorit 

a.s. pro rok 2014. 

Výrobce Perunu - Škoda Electric navázala na vývoj trolejbusů, autobusu na vodíkový pohon a 

sériového hybridu a vyrobila tento bateriový elektrobus. Výhodou nového elektrobusu jsou kromě 

ekologického provozu například i nesrovnatelně výraznější ekonomičtější provozní náklady, než u 

klasických autobusů se spalovacím motorem.  

Nový elektrobus byl neformálně poprvé představen v září 2013 na Václavském náměstí v Praze 

v rámci Evropského týdne mobility, když skutečnou “velkou“ premiéru si pak zažil v listopadu téhož 

roku na veletrhu Czechbus. První cestující se pak v něm mohli svézt v březnu 2014 v Brně. V letošním 

roce se představil mimo jiné v městské hromadné dopravě v Liberci, Opavě, Olomouci, Pardubicích či 

Zlíně. Od konce července do půlky září jezdil také v Polsku ve službách krakovského dopravního 

podniku MPK (zajímavostí je i to, že jeho základem je karoserie polského městského autobusu značky 

Solaris Urbino 12). 

 Jedná se o dvanáctimetrové nízkopodlažní dvounápravové vozidlo (v celoelektrickém provedení – 

včetně klimatizace stanoviště řidiče a topení) s třemi dveřmi, výkonem motoru 160 kW a dojezdem 

s cestujícími podle náročnosti provozu 120 až 150 kilometrů. Konkrétní technická stránka vozidla 

týkající se dojezdu a obsaditelnosti je ovšem velmi závislá na instalované baterii (nyní jsou zde 

lithium-polymerové baterie nové generace, kterých je zde v současnosti 1 134 článků) a jejich celková 

kapacita je 222 kWh. Parametry vozidla tak nejsou svazující a lze je přizpůsobit přání zákazníka. Jeho 

nabíjení se provádí v nočních hodinách v areálu vozoven v řádu několika (4 – 6) hodin.  

Celková obsaditelnost vozidla je 82 cestujících (z toho 27 míst je k sezení), čímž je srovnatelný 

s klasickým autobusem MHD. Maximální rychlost vozidla je 70 km/hod. Úroveň vnější a vnitřní 

ergonomie a uplatnění materiálů vysoké jakosti dovoluje snadněji udržovat čistotu v trolejbusu, 

zvyšuje bezpečnost a komfort jízdy nejen řidiče, ale také cestujících. Perun je také prvním čistě 

elektrickým elektrobusem, kdy i topení a klimatizace jsou na elektr. energii. 

V oblasti projektu obnovy vozového parku autobusů se společnost Dopravní podnik města Hradce 

Králové, a.s. rozhodla, na základě dlouhodobého sledování a hodnocení současných trendů  ve vývoji 

alternativních pohonů vozidel MHD a praktických zkušeností jiných dopravců do toho projektu, 

zapojit elektrobusy, ve kterých spatřuje velký potenciál do budoucnosti, z pohledu náhrady 

dosluhujících autobusů na naftový pohon.  

Podle nařízení Evropské komise musí do roku 2030 polovina vozů používaných v MHD mít jiné než 

spalovací motory. 

 „Budoucnost potvrdí, že elektrobus je z hlediska jeho provozního režimu a vlastností vozidlem 

předurčeným k provozu v městské hromadné dopravě,“ hovoří ředitel dopravního podniku Miloslav 



Kulich.  „Všechny výhody elektrobusů dosud bohužel snižují jejich vysoké pořizovací náklady, na 

druhou stranu jejich přímé provozní náklady jsou pouze třetinové, ba i nižší, životnost naopak delší a i 

servis sám je jednodušší – navíc v provozu vydrží déle bez údržby. Až se cena elektrobusů přiblíží 

cenám současných autobusů se spalovacím motorem, věřím, že dojde k jejich významnému rozšíření. 

Někdo může argumentovat nepohodlím kratšího dojezdu na jedno nabití či v podobě délky tzv. 

„pomalého“ standardního dobíjení baterie v nočních hodinách (nutné pro zachování co nejdelší 

životnosti). I tam se dostáváme dopředu – lepší baterie pak umožní delší dojezd a ještě rychlejší dobití, 

u “ rychlonabíjení“ přes den už nyní jsme na časech kratších než je třeba jedna hodina“.  

Nový elektrobus zde zatím bude v dlouhodobém testovacím režimu – pokud se vůz osvědčí tak posílí 

vozový park DP nastálo. 

Pan Leo Sedláček - vedoucí střediska MHD: 

„Elektrobus po nezbytném převzetí a zaškolení řidičů na řízení nasazujeme do provozu sedm dní 

v týdnu na různé pravidelné linky hradecké MHD, kde absolvuje ostrý zkušební provoz, kdy najíždí 

denně od 130 do 160 km a může se s ním tak setkat i široká hradecká veřejnost.  

Dojezd elektrobusu významně ovlivňuje i teplota vzduchu a délka světlého dne. V počátku zkušebního 

období, které začalo 10. října, byly teploty mezi 15 až 20 stupni Celsia, a díky tomu nebylo nutné vůz 

vytápět. S postupem času je vzhledem ke klimatickým podmínkám potřeba častěji spínat elektrické 

topení a zároveň je nutné delší dobu uvnitř vozu svítit. To vše se podílí na snižování kapacity baterií a 

dojezd vozu se zkrátil zhruba o 20 až 30 kilometrů. 

K 6. listopadu najel elektrobus Perun v hradeckých ulicích přes 3000 kilometrů a jeho celková spotřeba 

je zatím 1,2 – 1,3 kW/km. 

Cílem DP je zkušební provoz co nejvíce se přibližující běžnému provozu - v „dělených“ směnách na 

linkách, které zajišťují pokrytí potřeb dopravní špičky, zejména v době od 4 do 10 hodin a od 13 do 19 

hodin a popřípadě v celodenních směnách.  

Chceme získat co nejvíce dat a informací o jízdních vlastnostech a provozních parametrech z běžného 

provozu pro naše rozhodování o případném využívání tohoto typu elektrobusu v podmínkách MHD 

v Hradci Králové“. 

Skutečnost, že to společnost s elektrobusy myslí opravdu velmi vážně, dokazuje to, že se DP, resp. 

město Hradec Králové přihlásilo k zařazení do dotačního programu v tzv. Integrované územní investici 

(ITI) k nákupu zhruba dvaceti elektrobusů v průběhu 5 let.  

Prostřednictvím ITI budou čerpat evropské dotace takzvané metropolitní oblasti, které mají pro ČR 

klíčový význam z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti - v našem 

případě tedy Hradecko-pardubická metropolitní oblast, která se nachází v NUTS 2 Severovýchod a 

skládá se zejména ze dvou krajských měst – Hradce Králové a Pardubic.  

Cílem obou měst je zatraktivnit udržitelné způsoby dopravy (MHD, cyklodoprava, doprava pěšky) 

oproti dopravě trvale neudržitelné (individuální automobilové). 

Na projekty v oblasti dopravy a zlepšení stavu životního prostředí by podle představ obou měst 

mohly v rámci celé aglomerace jít v letech 2014 – 2020 přibližně čtyři miliardy korun a na zbytek (kam 



lze počítat například projekty týkající se vzdělávání, výzkumu a inovací) přibližně polovina. Podporou 

ekologické dopravy bude v obou městech také rozšíření (případně prodloužení či modernizace linek či 

tratí) trolejbusové sítě či právě nákup elektrobusů. 

Průměrné stáří autobusů, kterých v hradecké MHD jezdí v současnosti 96, je přes deset let. Nejstarší 

jsou patnáctileté a jejich výměna by mohla přijít na řadu v roce 2015. V budoucnu by mohly právě 

elektrobusy postupně nahradit až 20 dieselových autobusů s ukončenou životností.  

U trolejbusů podnik aktuálně s náhradou nepočítá, protože všechny trolejbusy v letech 2011 – 2013 

obměnil za nové. 

Během dvou let tak získal dopravní podnik 31 nejmodernějších vozů z dílny plzeňské Škody Electric. 

Nákup trolejbusů v celkové hodnotě 332 milionů korun podpořily evropské dotace ve výši 120 

milionů korun. Jedenáct kloubových trolejbusů a dvacet vozů v krátkém provedení včetně dvou 

duobusů s pomocným dieselagregátem začalo v pěti postupných dodávkách posilovat hradeckou 

MHD od dubna roku 2011 do června 2013. Díky nim se také stal zdejší vozový park plně 

nízkopodlažní. 

Oproti původním vozům jsou také tyto trolejbusy typu Škoda 30 Tr SOR a 31 Tr SOR lehčí a 

úspornější, snížena je vnitřní i vnější hlučnost a cestujícím slouží pro nástup a výstup jedny dveře 

navíc. Řidiči při monitorování dveřního prostoru pomáhají kamery.   

Jako novinka s nimi do hradecké MHD přišel, tím, že je v jejich běžné výbavě, i samoobslužný 

tlačítkový systém otevírání dveří (je i u tohoto elektrobusu), kdy si cestující sami – ať již uvnitř nebo 

vně vozu - otvírají dveře (samotné vlastní otevření dveří v zastávce je možné pouze po jejich 

odblokování řidičem). Systém pak umožňuje individuální otvírání dveří dle skutečné potřeby a není 

tedy nutné kvůli jednomu nastupujícímu či vystupujícímu cestujícímu otevírat všechny dveře. Došlo 

tak především ke zvýšení tepelného komfortu pro cestující a snížení energetické náročnosti vytápění 

vozidel omezením větrání vozu zbytečným otevíráním dveří. 

„Také fakt, že všechny naše vozy jsou nízkopodlažní, už berou cestující v Hradci jako samozřejmý 

standard, v republikovém měřítku to ale pravidlem zdaleka stále ještě není,“upozorňuje vedoucí 

marketingu František Meduna.  

Nízkopodlažnost zásadním způsobem zlepšuje kvalitu městské hromadné dopravy především pro 

osoby se zdravotním a pohybovým postižením, ale příjemná je také pro cestující s kočárkem a 

pohodlnější je vlastně pro všechny pasažéry. Navíc nízkopodlažnost přispívá k rychlejšímu odbavení v 

zastávkách a tím celkově k rychlejšímu provozu. V tomto trendu pak budou pokračovat i plánované 

budoucí elektrobusy. 

Veškeré úsilí Dopravního podniku je vedeno snahou přispět ke zlepšení image krajského města 

Hradce Králové jako moderního města směřujícího k udržitelnému rozvoji a zvýšení kvality života jeho 

obyvatel i obyvatel okolního regionu. 

 


