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Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Elektrobus je budoucnost dopravní obslužnosti

(5.9.2013)

Pardubice – Elektrobusy jsou možná budoucností dopravní obslužnosti, a to nejen ve městech. Přesvědčili se o tom

představitelé Pardubického kraje při prezentaci nového typu tohoto vozidla a při jízdě ulicemi Pardubic si tak v reálných

podmínkách ověřovali možnosti moderního, ekologického a levného zajištění dopravní obslužnosti.

     Při prezentaci vozidla byly centrem zájmu náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost
Jaromíra Duška, ale i ředitele Dopravního podniku města Pardubice a dalších odborníků technické parametry, pořizovací cena, režijní
náklady i ekologické dopady elektrobusu. „Zajímá nás samozřejmě také cena dopravního výkonu, to bude rozhodující i pro to, zda budeme
u dopravců objednávat dopravní výkon právě s těmito elektrobusy,“ říká náměstek hejtmana Jaromír Dušek, který je zároveň přesvědčen o
tom, že dopravci tato vozidla skutečně budou nakupovat: „Jakmile pro dopravce bude zřetelné, že používání elektrobusů je byznys i pro ně,
tzn. že vyšší pořizovací cena se jim na snížených provozních nákladech vrátí mnohem rychleji než u klasických autobusů, určitě do toho
půjdou.“
    Nízkopodlažní elektrobus je moderním dopravním prostředkem, který díky elektrickému trakčnímu systému nabízí zcela bezemisní
provoz. Navíc oproti naftovým autobusům dokáže jezdit za přibližně třetinové náklady. Vyšší pořizovací cena je tak vyvážena rychlejší
návratností investice. Pořizovací cena elektrobusu je dvojnásobná oproti klasickému autobusu, ale o přibližně dva miliony nižší než u
trolejbusu. A paradoxně je takový elektrobus lépe využitelný na delší trasy. „Autobusy na linkách městské hromadné dopravy musí často
zastavovat a znovu a znovu se rozjíždět, vznikají tím velké energetické náklady. Zatímco u linkových vozidel se dá využít nejen toho, že
zastavují méně, ale že při dojíždění na zastávku či sjíždění svahu využívají elektrobusy jisté rekuperace, která umožňuje vozidlu svou
jízdou dobíjet baterie. Dnes už jsou tyto elektrobusy schopné dosáhnout dojezdnost až 200 kilometrů,“ potvrzuje náměstek hejtmana
Jaromír Dušek, který je modernizaci vozového parku dopravců tímto směrem a snižování nákladů na provoz dopravní obslužnosti velmi
nakloněn. „Jsem přesvědčen, že elektrobusy jsou budoucností dopravní obslužnosti. Vzhledem ke stále rostoucí ceně uhlíkatých paliv to
bude dříve nebo později nutné a byl bych nerad, kdyby Pardubický kraj byl poslední, který na moderní a ekologický druh dopravy
přistoupí,“ říká Dušek.
    Elektrobus si vyzkoušel i radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch René Živný. „Byl jsem příjemně překvapený nejenom
tichostí autobusu, ale především komfortem cestování. To by zcela jistě ocenili pravidelní cestující, ale i turisté, kteří při návštěvě našeho
kraje používají veřejnou autobusovou dopravu,“ ocenil elektrobus radní Živný.
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