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Produkcja i sprzedaż trolejbusów Škoda  
w latach 2004–2014

W artykule poddano analizie wielkość produkcji i sprzedaży 
trolejbusów marki Škoda w latach 2004–2014 na tle wcze-
śniejszych doświadczeń. Przedstawiono zarys historii produkcji 
trolejbusów w zakładzie Škody w Ostrovie n/Ohří, w którym wy-
twarzano pojazdy do połowy 2004 r. Następnie scharakteryzo-
wano powody przeniesienia produkcji do głównej siedziby firmy 
w Pilźnie i podjęcia współpracy z producentami nadwozi autobu-
sowych. W drugiej części opracowania przedstawiono wartości 
liczbowe produkcji i eksportu z podziałem na typy pojazdów, lata 
produkcji i odbiorców, zarówno w zakresie krajów, do których 
eksportowano, jak i miast.

Słowa kluczowe: trolejbus, produkcja, sprzedaż, eksport, Škoda, 
Solaris.

Wstęp
Segment europejskiego rynku producentów pojazdów dla komu-
nikacji miejskiej związany z trolejbusami ma charakter niszowy 
i cechuje go nieco odmienne ukształtowanie względem branży 
autobusowej. Część producentów to przedsiębiorstwa zajmujące 
się wyłącznie produkcją trolejbusów, w tym pojazdów opartych na 
zaprojektowanych samodzielnie nadwoziach (np. do 2004 r. cze-
ska Škoda, także rosyjska Trolza czy niegdyś ukraińska YuMZ-a). 
Pozostałą część rynku zagospodarowali producenci autobusów, 
którzy – oferując zunifikowane nadwozia – zazwyczaj weszli w ko-
operację z producentami napędów trakcyjnych i podjęli się wy-
twarzania trolejbusów (np. Jelcz, MAZ, Solaris, Van Hool). Współ-

cześnie obserwuje się odchodzenie od niestandardowych nadwozi 
trolejbusowych na rzecz zunifikowanych z autobusami. Silna kon-
kurencja takich producentów jak Solaris czy Van Hool zmusiła tra-
dycyjnych wykonawców do zrewidowania własnego podejścia. Na 
rynku producentów trolejbusów w Europie najważniejszym tego 
typu przedsięwzięciem była reorganizacja produkcji marki Škoda, 
która nastąpiła w 2004 r. Wówczas tradycyjną produkcję zloka-
lizowaną w fabryce w Ostrovie n/Ohří przeniesiono do zakładu 
w Pilźnie, rozpoczynając produkcję trolejbusów na nadwoziach 
autobusowych. Początkowo była to francuska marka Irisbus, która 
nieco wcześniej przejęła zakłady autobusowe Karosy. Następnie 
zdywersyfikowano wykorzystywane nadwozia, uwzględniając marki 
Solaris i Sor. 

W artykule scharakteryzowano współczesne funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa Škoda w zakresie produkcji trolejbusów (w la-
tach 2004–2014) na tle wcześniejszych doświadczeń. Przeanali-
zowano współpracę z producentami nadwozi autobusowych oraz 
sprzedaż w podziale na typy wytwarzanych pojazdów i miejsca 
eksploatacji trolejbusów. 

Zarys produkcji trolejbusów Škoda przed 2004 r. w Pilźnie 
i Ostrovie n/Ohří
Początki produkcji trolejbusów marki Škoda datuje się na 1936 r., 
kiedy to w podstawowym zakładzie w Pilźnie podjęto się wytwarza-
nia pojazdów oznaczonych typem 1Tr. Była to odpowiedź na po-
trzebę dostawy krajowych trolejbusów dla systemu trolejbusowego 
w Pradze. Pierwsze pojazdy powstawały we współpracy zakładu 

SOR TNB 12 City/Škoda 30Tr w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Fot. M. Połom
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Škoda Pilzno i Škoda Mlada Boleslav. Pierwsza z firm odpowiadała 
za część elektryczną, a druga produkowała część mechaniczną, 
w tym nadwozie. Testy przeprowadzone w Pradze pozwoliły na wy-
produkowanie pierwszej partii seryjnych pojazdów oznaczonych 
typem 2Tr. W latach 1941 i 1943 produkowano trolejbusy ozna-
czone jako 3Tr, które koncepcyjnie odpowiadały wcześniejszemu 
modelowi. Pierwsze trolejbusy Škody posiadały trzyosiowe nadwo-
zia. Następny model (4Tr) nie doczekał się realizacji, podobnie jak 
projekt trolejbusu dwuosiowego oznaczonego jako 5Tr. W 1949 r. 
Škoda rozpoczęła produkcję pojazdów oznaczonych typem 6Tr. 
Były to trolejbusy dwuosiowe o zmienionym układzie napędowym. 
Ewolucja konstrukcji pozwoliła na wytwarzanie trolejbusów w dużej 
skali. Pierwszą serią wyprodukowaną w znacznej liczbie egzem-
plarzy był model oznaczony 7Tr. Spośród 173 trolejbusów tego 
typu część sprzedano na eksport. Nowy model trolejbusu został 
pozytywnie oceniony przez spółki przewozowe. Napływ zamówień 
w ramach RWPG zmusił Škodę do przeniesienia produkcji do fa-
bryki w Ostrovie n/Ohří (w 1959 r.). Pierwsze trolejbusy zbudowa-
ne w nowej fabryce zostały dostarczone w 1960 r. Były to pojazdy, 
które montowano w Ostrovie na podstawie części dostarczanych 
z Pilzna. W pierwszym okresie produkcji w nowym miejscu wytwa-
rzano model 8Tr, który dostarczono nie tylko do miast Czecho-
słowacji, ale także m.in. do Rygi, Tbilisi, Symferopolu i Dniepro-
pietrowsku, a także do Polski. W tym samym okresie rozpoczęto 
projektowanie modelu 9Tr. Był to typ trolejbusu produkowany w la-
tach 1961–1982. Wyprodukowano łącznie 7 372 pojazdu Škoda 
9Tr. W 1982 r. zakład Škody w Ostrovie rozpoczął przygotowania 
do produkcji nowego modelu 14Tr, zaprojektowanego w latach 
70. Brak własnej konstrukcji przegubowego pojazdu spowodował 
podjęcie współpracy z producentem autobusów marki SANOS ze 
Skopje. Na podstawie umowy gospodarczej między Czechosłowa-
cją i Jugosławią rozpoczęto produkcję trolejbusów Škoda-SANOS. 
Jednocześnie jednak rozpoczęto przygotowania do produkcji wła-
snej konstrukcji trolejbusu przegubowego. Stworzony na podsta-
wie modelu 14Tr trolejbus oznaczono jako typ 15Tr. 

W 1993 r. zaprezentowano po raz pierwszy nową konstrukcję 
trolejbusu niskopodłogowego. Był to przegubowy pojazd oznaczony 
jako typ 22Tr, zaprojektowany od podstaw w Škodzie Ostrov przez 
inż. Patrika Kotasa. Pojazd charakteryzował się przebiegiem ni-
skiej podłogi przy pierwszych i drugich drzwiach oraz pojedynczym 
stopniem przy kolejnych. Szczególnie interesujące były nietypowe 
rozmiary pojazdu (16,5 m) i układ drzwi (pojedyncze skrzydła po 
obu stronach przegubu). W 1995 r. na podstawie tej konstrukcji 
powstał trolejbus 21Tr (12 m) oraz jego odpowiednik w formie au-
tobusu (21Ab). Ulepszano także konstrukcje trolejbusów wysoko-
podłogowych (14TrM i 15TrM). Ostatnim typem pojazdu opracowa-
nego w zakładzie w Ostrovie była kompozytowa wersja trolejbusu 
21Tr, oznaczona jako 23Tr, która jednak nie weszła do produkcji. 

Największą bolączką zakładu w Ostrovie było nieodpowiednie 
zaplecze w zakresie antykorozyjnej konserwacji nadwozi trolejbu-
sów niskopodłogowych (przez to ulegały one szybkiej degradacji). 
Były to także pojazdy dość nietypowe (o mniejszej pojemności) 
względem standardowych i przegubowych pojazdów konkurencji. 
Warto także zwrócić uwagę na luki w numeracji typów trolejbusów, 
co wynikało z zaniechania wielu projektów. Jednym z kluczowych 
był model trolejbusu 17Tr, zbudowany we współpracy z autobuso-
wą firmą Karosa, która dostarczać miała nadwozia autobusów pod 
zabudowę napędem elektroenergetycznym. Zbudowano zaledwie 
3 prototypy tego pojazdu. 

Specjalnie dla testowania trolejbusów produkowanych w Ostro-
vie zbudowano dedykowaną linię trolejbusową na trasie Ostrov–

Jáchymov (Jachymów). Spełniała ona rolę wyłącznie połączenia 
technicznego bez planowego ruchu pasażerskiego. Zbudowano ją 
w 1963 r., a więc 3 lata po rozpoczęciu seryjnej produkcji trolejbu-
sów. Linia została poprowadzona z zakładów Škody (pętlę zlokali-
zowano przy bramie wjazdowej do fabryki), doliną Jachymowskiego 
Potoku, drogą do Jachymowa. W Jachymowie zbudowano 2 pętle. 
Pierwszą zlokalizowano przy granicy miasta, a druga znajdowała 
się na przeciwległym końcu, obok kościoła św. Joachima. Linia 
miała długość 6,1 km i była w całości dwukierunkowa. Charak-
terystycznym elementem trasy były strome wzniesienia sięgające 
12%, które umożliwiały testowanie trolejbusów, które produko-
wano z przeznaczeniem na górzyste trasy, np. linię trolejbusową 
łączącą Symferopol z Jałtą na Krymie. 

Techniczna trasa zakładów Škody w Ostrovie wykorzystywana 
była nieprzerwanie do 2004 r., a więc do czasu zaniechania pro-
dukcji trolejbusów. Wcześniej, w latach 80., przeszła moderniza-
cję. Ostatni trolejbusów wyjechał na testową linię 28 lipca 2004 r. 
i był to przegubowy model 15TrMM przeznaczony dla Czeskich Bu-
dziejowic. Przewody trakcyjne zdemontowano w 2006 r., lecz do 
dziś istnieje większa część słupów trakcyjnych, które likwidowano 
jedynie na krótkim odcinku między Horním Žďárem a Jachymo-
wem. Pojazd techniczny wykorzystywany do obsługi sieci trakcyjnej 
został przekazany jako eksponat do Muzeum Techniki w Brnie.

Dwa trolejbusy Irisbus Citybus 12M/Škoda 24Tr w Zlinie (Czechy).  
Fot. M. Połom

Trolejbus Škoda 21Tr w Ostrovie (Czechy). Fot. M. Połom
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Rozpoczęcie produkcji w Pilźnie
Rynek producentów trolejbusów w Czechosłowacji, a następnie 

w Czechach i na Słowacji, ograniczał się przez kilkadziesiąt lat 
do silnej pozycji jednego przedsiębiorstwa – Škody. Pozycja tego 
wytwórcy wywodziła się z okresu komunistycznego, gdy Czechosło-
wacji przydzielono – w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej – produkcję trolejbusów. Czechosłowacki producent stał 
się – obok radzieckiej firmy ZiU – najbardziej znaczącym produ-
centem i eksporterem tego typu pojazdów w bloku wschodnim [2].

Škoda, zmieniając model funkcjonowania z producenta trolej-
busów bazujących na własnych koncepcjach nadwoziowych na 
rzecz kooperacji z producentami nadwozi zunifikowanych z popu-
larnymi typami autobusów, wpisała się w ogólnoświatowy trend.

Przemiany gospodarczo-polityczne w Europie Środkowo-
-Wschodniej wpłynęły znacząco na wielkość produkcji trolejbusów 
Škody. Pogarszająca się od początku lat 90. XX w. sytuacja ekono-
miczna krajów środkowoeuropejskich, głównych odbiorców trolej-
busów produkowanych przez Škodę, wpłynęła na zapaść produkcji. 
Czynnikami determinującymi kondycję czeskiego producenta był 
zmniejszony eksport, ale także niedostosowanie technologiczne 
wytwarzanych trolejbusów. Produkty oferowane przez Škodę nie 

były wystarczająco atrakcyjne dla potencjalnych, nowych klientów 
z Europy Zachodniej, gdzie od 1991 r. wprowadzano do eksploata-
cji trolejbusy niskopodłogowe. Škoda skonstruowała i rozpoczęła 
sprzedaż tego typu pojazdów dopiero w 1997 r. (pojazd 12-metro-
wy) i 2002 r. (pojazd 18-metrowy). Istotnym czynnikiem było także 
ograniczenie kosztów funkcjonowania przewoźników, co osiągano 
przede wszystkim poprzez unifikację nadwozi trolejbusów i auto-
busów [1]. Trolejbusy oferowane przez producentów zachodnio-
europejskich w większości oparte były na nadwoziach autobusów. 
Producenci w krajach postkomunistycznych konstruowali własne 
unikatowe nadwozia, które w nowych realiach wpływały na podwyż-
szenie kosztów funkcjonowania systemu trolejbusowego. 

Po ustabilizowaniu produkcji na niskim, ale równym, pozio-
mie na początku XXI w. przed Škodą pojawiły się nowe problemy 
związane z silną konkurencją w regionie. Od 2000 r. produkcję 
trolejbusów niskopodłogowych zunifikowanych z autobusami roz-
poczęła polska firma Solaris Bus & Coach. W latach 2001–2008 
produkowano trolejbusy Solaris 3 wielkości (na nadwoziach 12-, 
15- i 18-metrowych). Współproducentem trolejbusów było Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne z Ostrawy (Dopraní Podnik Ostrava), 
które zabudowywało w nadwoziach Solarisa napędy elektryczne 
marki Cegelec (także produkowane w Czechach). Dostawy no-
wych trolejbusów na rynek czeski – do Ostrawy, Opawy i Cho-
mutowa – jeszcze bardziej uszczupliły produkcję Škody. Solaris 
próbował wówczas startować we wszystkich przetargach, choć 
nie zawsze miał szansę na równą konkurencję z lokalnym konku-
rentem. W związku ze wszystkimi okolicznościami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi właściciel koncernu Škoda podjął decyzję o za-
przestaniu produkcji trolejbusów na własnych nadwoziach w od-
dziale w Ostrovie w 2004 r., jednocześnie nie rezygnując z rynku. 
Podjęto decyzję o przeniesieniu produkcji trolejbusów do Pilzna, 
gdzie mieścił się oddział odpowiedzialny za produkcję napędów 
elektrycznych.

Współpraca z innymi producentami autobusów
Brak znaczącego sukcesu rynkowego nowego pojazdu oraz zauwa-
żalny wzrost produkcji trolejbusów Solarisa zaowocował nowym 
etapem w rozwoju czeskiej firmy. Ze względu na silną konkurencję 
w przetargach na tabor trolejbusowy ze strony Solarisa nastąpiło 
połączenie sił z koncernem Škoda i od 2008 r. rozpoczęła się pro-
dukcja trolejbusów w oparciu o nadwozia Solarisa z napędem Ško-
dy [5]. Na rynkach, gdzie silną pozycję zajmowała Škoda, ofero-
wano trolejbusy oznaczone jako Škoda 26Tr (pojazd 12-metrowy), 
27Tr (pojazd przegubowy 18-metrowy) i 28Tr (pojazd 15-metrowy), 
a tam, gdzie oferentem był Solaris, nazywano je – odpowiednio – 
Solaris Trollino 12, 18 i 15. Škoda, mimo rozpoczęcia współpracy 
z Solarisem, nie przestała oferowania trolejbusów opartych na 
nadwoziach Irisbus (Karosa). Rozwój współpracy 2 dotychczaso-
wych konkurentów zaowocował przede wszystkim produkcją na 
eksport, ale także dostarczano trolejbusy do Czech. Należy pod-
kreślić, że żadnego trolejbusu na nadwoziu Solarisa (wyproduko-
wanego zarówno w Ostrawie, jak i Pilźnie) nie udało się sprzedać 
do słowackich przedsiębiorstw. W 2010 r. koncern Škoda zawiązał 
współpracę z firmą autobusową SOR celem wspólnej produkcji 
trolejbusów. Było to szczególnie ważne ze względu na silną pozycję 
tej drugiej marki na Słowacji. Tym samym Škoda zdywersyfikowała 
typy nadwozi trolejbusów, które oferowała. 

Mechanizm współpracy Solarisa i Škody został przedstawiony 
na rys. 1. Według stanu na koniec 2015 r. Solaris produkował 
głównie trolejbusy wyposażone w napędy Škody, ale w ofercie 
posiadał także pojazdy z urządzeniami polskiej firmy Medcom, 

Irisbus Citybus 18M/Škoda 25Tr w Zlinie (Czechy). Fot. M. Połom

Solaris Trollino 12/Škoda 26Tr w Opawie (Czechy). Fot. M. Połom
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czesko-francuskiego Cegeleca i niemieckiej firmy Vossloh Kiepe. 
Škoda – poza współprodukcją trolejbusów Solarisa – oferowała 
pojazdy na nadwoziach Irisbusa, Sora, a także brała udział w pro-
dukcji trolejbusów Breda i Ikarus/ARC. 

Współpraca Solarisa i Škody doprowadziła do swoistej mono-
polizacji rynku w Europie Środkowo-Wschodniej i częściowo w Unii 
Europejskiej. Niesformalizowana instytucjonalnie współpraca 2 
ważnych producentów trolejbusów wzmocniła ich miejsce na ryn-
ku europejskim.

Wielkość produkcji i eksportu w latach 2004–2014
Po rozpoczęciu produkcji trolejbusów w Pilźnie następowała po-
wolna odbudowa potencjału produkcyjnego, a także odzyskiwanie 
rynków. Sprzyjającą okolicznością było przystąpienie kilku krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej i finansowanie 
zakupów taborowych ze środków strukturalnych. W pierwszej fa-
zie (do 2007 r.) produkowano od kilkunastu do ok. 60 trolejbu-
sów rocznie. Przełomowy był rok 2008, gdy podjęto współpracę 
z Solarisem; wówczas dostarczono na rynek blisko 150 pojazdów 
(rys. 2). Kolejne lata charakteryzowały się zmiennością wielkości 
produkcji, od niespełna 100 w 2009 r. do ok. 50 w latach 2010 
i 2012–2013. Największą sprzedaż w analizowanym okresie za-
notowano w 2014 r., gdy osiągnęła wartość ponad 250 pojazdów.

Analizując produkcję w latach 2004–
2014 ze względu na kraje-odbiorców tro-
lejbusów wytwarzanych w Škodzie, pod-
kreślić należy, że sprzedawano pojazdy do 
wąskiej grupy państw, w szczególności na 
rynki, gdzie historycznie Škoda posiadała 
silną pozycję. Wśród odbiorców znalazły się 
przedsiębiorstwa z Czech, Bułgarii, Łotwy, 
Słowacji, Rumunii i Uzbekistanu (rys. 3). 
Przy czym rynek czeski był podzielony – 
połowa pojazdów została dostarczona we 
współpracy z Solarisem, a pozostała część 
z Irisbusem i Sorem. Na Łotwę dostarczano 
głównie trolejbusy zbudowane na nadwo-
ziach Irisbus, ale pewna liczba pojazdów 
oparta została na nadwoziach Solarisa. 
Odsetek pojazdów z polskim rodowodem 
powinien rosnąć w kolejnych latach, po-
nieważ rozpoczęto realizację zamówień, 
w których oferowano pojazdy przegubowe 

z nadwoziami Solarisa. Do Bułgarii dostarczano wyłącznie trolej-
busy z polskimi nadwoziami, a na Słowację, do Rumunii i Uzbeki-
stanu we współpracy z Irisbusem lub Sorem. Dodatkowo udział 
produkcji na rynek krajowy (do Czech) był mniejszy (310 pojazdów) 
niż produkcji eksportowej (539 pojazdów).

Rycina przedstawiająca dostawy trolejbusów marki Škoda w la-
tach 2004–2014 ze względu na miasta-odbiorców w kontekście 
nadwozi Solarisa lub innych ukazuje 3 typy przedsiębiorstw (rys. 4). 
Do pierwszego typu miast, do których dostarczano wyłącznie trolej-
busy zbudowane na nadwoziach Solarisa, należały: Burgas, Opawa, 
Ostrawa, Plewen, Sofia, Stara Zagora i Warna. Drugi typ odbiorców, 
preferujących inne nadwozia (Irisbus lub Sor), to: Bańska Bystrzy-
ca, Bratysława, Brno, Mariańskie Łaźnie, Preszów, Temeszwar, 
Urgencz i Żylina. Do trzeciego typu miast zaliczyć należy te, które 
zamawiały zarówno trolejbusy z nadwoziami pochodzącymi z Pol-
ski, jak i produkowanymi w Czechach. Wśród takich miast znalazły 
się: Cieplice, Czeskie Budziejowice, Igława, Pardubice, Pilzno, Ryga, 
Uście nad Łabą i Zlin. W szczególności interesujący był przypadek 
Zlina, gdzie w ramach jednego postępowania zamówiono zarówno 
trolejbusy z nadwoziami Solarisa, jak i Irisbusa. 

Przedstawiając podział produkcji w latach 2004–2014 ze 
względu na marki nadwozi i typy pojazdów (12-metrowe i przegu-
bowe 18-metrowe), można ocenić, że była zrównoważona w od-
niesieniu do kooperantów. Największy udział w produkcji (44%) 
zanotował Irisbus, nieco mniejszy Solaris (38%), a najmniejszy Sor 
(16%). Warto jednak podkreślić, że dynamika współpracy z Irisbu-

Rys. 2. Sumaryczna wielkość produkcji trolejbusów [szt.] wyprodukowa-
nych przez Škodę Electric w latach 2004–2014
Źródło: oprac. własne na podst. mat. rozproszonych oraz [1, 4–7].
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Rys. 3. Wielkość dostaw trolejbusów [szt.] wyprodukowanych przez Škodę 
Electric w latach 2004–2014 w podziale na kraje i rodzaj nadwozia
Źródło: oprac. własne na podst. mat. rozproszonych oraz [1, 4–7].

Rys. 1. Mechanizm współpracy pomiędzy firmami Solaris Bus & Coach 
i Škoda Electric
Źródło: oprac. własne na podst. [2].



sem słabła w kolejnych latach, a kooperacja z Sorem była najkrót-
sza, co wpłynęło na sumaryczną wielkość produkcji (rys. 5). Jeśli 
chodzi o rodzaje nadwozi, sprzedano więcej pojazdów 12-metro-
wych (66%) niż przegubowych (32%). Tylko 2% produkcji dotyczyło 
pojazdów 15-metrowych, oferowanych wyłącznie we współpracy 
z Solarisem. 

Podsumowanie
Škoda przez kilkadziesiąt lat była jednym z największych pro-

ducentów trolejbusów na świecie z wolumenem produkcji na 
poziomie tysięcy egzemplarzy różnych modeli pojazdów. Najpo-
pularniejszymi typami w historii zakładu zostały 8Tr, 9Tr i 14Tr. 
Po transformacji gospodarczo-ustrojowej bloku państw socjali-
stycznych, w szczególności rozpadu ZSRR znacząco skurczył się 
rynek odbiorców czechosłowackich, a następnie czeskich pojaz-
dów. Próba poprawy sprzedaży przez wprowadzenie do produkcji 
trolejbusów niskopodłogowych nie zakończyła się spodziewanym 
sukcesem. Wpłynęły na to przede wszystkim wysokie koszty ta-
kich pojazdów, ale także ich nietypowa konstrukcja, brak unifikacji 
z autobusami, co w ostatnich dwóch dekadach zaczęło mieć klu-
czowe znaczenie na rynku producentów. 

Przeniesienie produkcji trolejbusów z zakładu w Ostrovie do 
głównej siedziby w Pilźnie zaowocowało przekształceniem pro-
dukcji, odejściem od własnych konstrukcji nadwoziowych na rzecz 
kooperacji z producentami autobusów, którzy zaczęli dostarczać 
nadwozia pod zabudowę napędem elektrycznym. W efekcie tej 
współpracy, początkowo z firmą Karosa Irisbus, a następnie pol-
skim Solarisem i czeskim Sorem powstało wiele konstrukcji tro-
lejbusów niskopodłogowych o zróżnicowanej pojemności (12m, 
15m i 18m), a także standardzie. Trolejbusy oznaczono od mo-
delu 24Tr do 31Tr, zachowując wolny numer 29Tr (prawdopodob-
nie dla ewentualnego trolejbusu dwuprzegubowego na nadwoziu 
Solarisa). 

W latach 2004–2014, które poddano analizie pod względem 
wielkości produkcji i sprzedaży trolejbusów najlepszy okazał się 
ostatni rok (2014), w którym przekazano odbiorcom ponad 250 
pojazdów. Wśród krajów, do których eksportowano trolejbusy mar-
ki Škoda znalazły się Bułgaria, Łotwa, Słowacja, Rumunia i Uzbeki-
stan. Należy jednak podkreślić, że ze względu na charakter współ-
pracy z polskim Solarisem część trolejbusów sprzedawana była 
pod marką Solaris. Dla przykładu tego typu trolejbusy eksploato-
wane są w Lublinie, a także w Castellon, Coimbrze i Landskronie. 
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rynek i marketing

The production and sale of the Škoda trolleybuses  
in the years 2004–2014

The article analyzes the volume of production and sales of Skoda 
trolleybuses in the years 2004–2014 against the background of previ-
ous experience. In the first part of the article an outline of the history 
of the production of trolleybuses in the factory Skoda in Ostrov n / 
Ohri, which produced vehicles by mid-2004. Subsequently, the next 
part characterized reasons for moving the production to the company 
headquarters in Pilsen and to cooperate with manufacturers of bus 
bodies. In the second part of the study the article presents the figures 
of production and exports broken down into types of vehicle, years of 
production and customers, both in terms of the countries to which 
exported and cities.
Key words: trolleybus, production, sale, export, Škoda, Solaris.
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Rys. 4. Wielkość dostaw trolejbusów [szt.] wyprodukowanych przez Škodę Electric w latach 
2004–2014 w podziale na miasta oraz rodzaj nadwozia
Źródło: oprac. własne na podst. mat. rozproszonych oraz [1, 4–7].
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Rys. 5. Odsetek typów trolejbusów w sumarycznej 
produkcji Škody Electric w latach 2004–2014
Źródło: oprac. własne na podst. mat. rozproszonych oraz 
[1, 4–6].


