
Volvo Profile colors 

Only use these 

approved Volvo 

colors. Use the colors 

in 100% only – never 

in tints. For RGB color 

codes please refer to 

the Volvo Brand 

Identity Guideline. 

Volvo Accent colors 

On the Home tab, in the 

Slides group, click the 

down arrow on the New 

Slide button and select 

 Volvo branded layouts 

Use Volvo Layouts 

Picture is optional in  

internal presentations. 

Note that Volvo Broad 

Pro Digital TTF is 

embedded in this 

template. No other 

version of Volvo Broad 

(Volvo Broad Pro or 

Volvo Broad Outline) 

may be inserted or 

copied into the 

document as this will 

break the embedding 

and cause Volvo Broad 

to be replaced by a 

default font on other 

computers 

VOLVO AUTOBUSY  
PRO „ZELENÁ MĚSTA“ 

„Elektrické autobusy pro město „listopad 2018 

 

 



2020+ 2009 2017/2019 

 

Lídr v elektromobilitě  

a inovativních  

transportních řešení  

pro města  

 

2014 2015 

Produkty/Servis/Specialisté 

První Volvo hybrid představen 

odborné veřejnosti Brusel 2009 

Plně elektrický Volvo 7900 

LEA květen 2018 Goteborg 



Vedoucí hráč na trhu elektrifikovaných autobusů: Více než 
5000 prodaných autobusů 



• Široká produktová řada 

• Čtyři silné značky 

• Elektrifikovaná zelená efektivita 

• Fokus na náklad životního cyklu 

• Silná opora servisní organizace 

 

 



Heuliez 
17% 

MAN 
11% 

IVECO 
7% 

Solaris 
6% 

Evobus 
3% 

Volvo 
56% 

Hybridní autobusy v Evropě 

* Dane UITP – Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego 

Počet prodaných 

hybridů 

100+ 

25-99 

1-24 

Volvo dodalo 56% veškerých hybridních autobusů V Evropě 
 





 

 

TNG 28 kusů kloubových 

hybridních Volvo 7900LAH 
Dodání 2015  

Spotřeba 33-38 ltr/100km 

Budapešť Talin 

TLT 40 kusů solo Volvo 

7900 LH 
Dodání 2014 

Spotřeba 28ltr/100km  

Sosnoviec, 

Krakow 12x18m, 

Krosno 

Sosnowiec 25  

soloVolvo 7900 LH 

10kloub 
Dodání 2018 

Spotřeba 28ltr/100km solo 

Kloub 37ltr/100km 



Date 

PRAHA 
Nasazení autobusu v pražském provozu potvrdilo údaje výrobce o významné úspoře 

nafty. Rozdíl ve spotřebě na sledovaných linkách činil v průměru 28% ve prospěch 

hybridního Volva. V porovnání dle typů vozů byla zjištěna úspora cca 21% oproti 

autobusům Karosa a SOR a až 38% oproti autobusům typu Citybus. Vzhledem ke 

skutečnosti, že spotřeba nafty představuje v autobusové dopravě téměř čtvrtinu 

nákladů a z dlouhodobého hlediska lze očekávat další zvyšování cen, jsou zjištěné 

výsledky velmi zajímavé. (závěrečná zpráva o provozu hybridního autobusu DP Praha) 

Provozní testy Volvo Hybrid 

solo 2013-2014 

DP hl. Města Prahy  

DP města Chomutova a Jirkova 

DP Brno   

DP České Budějovice 

DP Liberec 

ČSAD Polkost 

 



České Budějovice 

 

(Závěrečná zpráva z provozu DP České 

Budějovice) 

 



Liberec 



Proč nemáme hybridní autobusy v České republice 

• Je dotační politika MPO správná ? (hybridy dosud nejsou považovány za ekologická vozidla)  

• Je možno nakupovat hybridy bez dotace a kalkulovat pozitivní enviromentální dopad ? 

• Je negativní zkušenost s provozem prvních prototypů hybrid vyrobených v ČR u DP Praha varováním pro ostatní ? 

• Jsme tak dobří, že můžeme „rovnýma nohama skočit“ do plně elektrických autobusů ? 

•  Jsou plynové autobusy lepší a čistší alternativou ? 

• Jsou „malí“ výrobci elektrobusů dostatečnou zárukou technické úrovně a servisního zabezpečení ?    

 



Only insert pictures 

that are in line with 

the Volvo tonality  

for pictures.  

See Volvo Brand 

Communication 

Guideline for  

further information 

Compress Pictures 

Select the picture  

and dubble click. 

On the Format tab,  

in the Adjust group, 

click the Compress 

Pictures button 


