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V Trnave bude ARRIVA tri dni voziť cestujúcich aj vodíkovým autobusom 

 

Trnava, 9. január 2023 – V dňoch 10. – 12. januára 2023 si budú môcť cestujúci v Trnave bezplatne vyskúšať vodíkový 

autobus. ARRIVA Trnava zaradí autobus CAETANO H2 City Gold do bežnej premávky na linke č. 16 Nemečanka - Nová 

ulica v rámci projektu predvádzacích jázd CEE Hydrogen Bus Roadshow. 

Projekt pripravila Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) v spolupráci s mestom Trnava a spoločnosťami ARRIVA 

Trnava, Messer Tatragas a Empark. Jeho cieľom je predviesť vodíkový autobus laickej aj odbornej verejnosti a otestovať, 

že vodíkový pohon spĺňa požiadavky spoľahlivej a bezemisnej verejnej dopravy aj v podmienkach Slovenska.  

Súčasťou podujatia je aj vodíkový workshop pre prevádzkovateľov autobusovej dopravy a zástupcov objednávateľov, 

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. januára 2023. Na workshope vystúpi aj generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava 

Peter Nemec. 

„V spoločnosti ARRIVA nám veľmi záleží na tom, aby verejná osobná doprava bola nielen ekonomická, ale zároveň aj 

ekologická. Skupina ARRIVA má už skúsenosti s pilotnými projektami a v tomto roku zavádza do každodennej prevádzky 

vodíkové autobusy v Spojenom kráľovstve a Holandsku. Vodíková technológia môže priniesť významné benefity pri 

znižovaní emisií, ale až skutočné nasadenie na linky preverí jej vhodnosť pri rôznych typoch prevádzky - v mestskej, 

prímestskej či diaľkovej doprave. Projekty ako je táto roadshow sú veľmi dôležité, pretože umožňujú nielen dopravcom, 

ale aj objednávateľom a cestujúcim vyskúšať novú technológiu  priamo v podmienkach každodenného života. Už dnes 

však môžem povedať, že ARRIVA Trnava je pripravená v spolupráci s našimi objednávateľmi, predovšetkým mestom 

Trnava, ale aj Trnavským samosprávnym krajom, postupne prechádzať na bezemisnú verejnú dopravu využívajúcu tie 

najmodernejšie technológie v oblasti elektromobility, či už je to vodík, alebo výkonné batérie,“ zdôraznil Peter Nemec. 

ARRIVA na Slovensku a vo svete 

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 
republike. V Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 spoločnosť prevádzkovala vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu 

https://arriva.sk/files/tt/cp/mhd/trnava/2023/16.pdf
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zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 
autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.  

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva viac ako 40 000 ľudí a ročne prepravuje 1,2 
miliardy cestujúcich v 13 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej 
a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.  
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