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Elektrická trakce | současnost 

DPP: flotila téměř 1200 autobusů spálí za rok 

víc než 30 mil. l nafty, což představuje 

ekvivalent více než 74 tis. tun CO2 ! 
Doprava produkuje až 40 % emisí CO2 a 70 % ostatních polutantů ve 

městě. Používáním spalovacích motorů dochází ke zmaření až 2/3 

energie (účinnost je nižší než 30 %).  

 

Strategické cíle snižování emisí CO2  a 

zvyšování energetické účinnosti.  
Na mezinárodní i vnitrostátní úrovni byly stanoveny klíčové cíle na 

snížení emisí a dalších škodlivin (např. Klimatický závazek hl. m. 

Prahy, Klimatický plán hl. m. Prahy) a rovněž zvyšování energetické 

účinnosti. Na strategické cíle navazuje i související legislativa → 

Clean Vehicle Directive (2009/33/ES). 

 



KONCEPCE využití alternativních paliv  

• Komplexní pohled na oblast alternativních paliv autobusové dopravy v podmínkách Prahy 

• Doplňuje a navazuje na další strategické rozvojové dokumenty (Strategie rozvoje 

tramvajových tratí, Plán udržitelné mobility, rozvoj preference VHD a další) 

• Projednán a schválen v Radě hl. m. Prahy v dubnu 2020 

 

• Elektrifikace autobusové dopravy 

• Lokálně zcela bezemisní provoz 

• Snížení hlukové zátěže 

• Zvýšení energetické účinnosti dopravy (elektromotor vs. spalovací motor) 

 Bateriové trolejbusy, elektrobusy (kombinace vícero technologií nabíjení) 

 Hybridní diesel-elektrické pohony (→ nezávislé na infrastruktuře, provozní autonomie) 

 Vodíkové pohony (→ prověření, potenciál v dlouhodobém horizontu) 

• ALE: vyšší investiční náklady (pořizovací ceny vozidel, infrastruktura) – strategické 

rozhodnutí s ohledem na společenské závazky udržitelného rozvoje (podpora HMP a ČR) 

 



ELEKTRIFIKACE | Specifická Praha 

Dlouhé linky (přes 20 km v jednom směru) s vysokým denním proběhem (>300 km/den) 

Vysoká přepravní poptávka → krátké intervaly (4 - 6 min. ve špičce), kloubová vozidla 

Dlouhá doba denního provozu (4:30 - 0:30) 

Kopcovitý terén → mnoho stoupání a klesání na lince, výškový rozdíl mezi hladinou Vltavy a nejvýše 

položenými místy v Praze je přes 230 m! 

1200 autobusů (změnu nelze realizovat ze dne na den) 

Klimatizace a topení elektricky (naftové agregáty nesplňují přísné limity), nárůst spotřeby klimatizace 

+40 % a topení až +100 % 

 

 

191 176 131 
Východní BUS tangenta 



Bateriové trolejbusy | projekty v přípravě 

Elektrifikace linky 140 (58) (Palmovka – Miškovice) 

cca 50 % trasy pod trolejí 

Podpora z fondů EU na pořízení vozidel (OP Praha – Pól růstu) 

15 ks kloubových bateriových trolejbusů 

Zárodek rozvoje v severovýchodním sektoru města 

Realizace 2021 – 2022 

 

 

 

 
Elektrifikace linky 119 (59) (Nádraží Veleslavín - Letiště) 

20 ks tříčlánkových bateriových trolejbusů (až 25 m) – probíhá VZ na 

pořízení vozidel, snaha získat finanční podporu z Národního plánu obnovy 

Zvýšení kapacity a komfortu cestování do doby vybudování železničního 

spojení 

Předpoklad realizace 2022-2023  

 



Bateriové trolejbusy | projekty v přípravě 
levý břeh 

137 52 

131 51 

191 56 

176 53 



Praha – Dřevčice – Brandýs n. L.-St. Boleslav 

Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Garant: Středočeský kraj (KSÚS), ve spolupráci s DPP 

Díky elektrifikace lze v budoucnu reagovat na rostoucí přepravní poptávku nasazením 

velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů 

Vnitřní synergické efekty pro hlavní město (lze poměrně jednoduše následně převést do elektrické 

trakce většinu městských linek v oblasti Letňan, Kbel a Vinoře  

 



Rozvoj elektrifikace autobusové dopravy 

DPP průběžně pracuje na dalších etapách rozvoje elektrifikace autobusových linek 

 

Severovýchodní sektor města  

V červenci 2021 byla schválena příprava elektrifikace linky 

201 (61).  

Budou vytipovány další intenzivní přepravní vazby, které lze 

efektivně elektrifikovat pomocí bateriových trolejbusů. Bude 

se jednat především o vytížené tangenciální vazby, kde 

nelze očekávat ani v dlouhodobém horizontu realizaci 

kolejových systémů (tramvají či metra). 

V dlouhodobějším horizontu bude v koordinaci s přípravou 

východní části Městského okruhu konkretizován i rozsah 

elektrifikace autobusových linek tzv. východní autobusové 

tangenty (Prosek – Vysočany – Libeň – Žižkov – Malešice – 

Skalka – Zahradní Město)  

 Levý břeh 2. etapa 

V návaznosti na přípravu a postupnou realizaci elektrifikací 

linek 119, 131, 137, 176 a 191 bude snahou DPP připravit 

k elektrifikaci postupně i další autobusové linky v této 

kopcovité oblasti města se zázemím v garážích Řepy. 

 

Elektrobusy 

Snahou DPP bude rovněž vytipovat vhodné lokality 

(terminály, obratiště) pro prověření nabíjecích stop pro 

elektrobusy tak, aby bylo možno pořizovat větší 

množství elektrobusů v souladu s cíli Klimatického 

plánu HMP. 

 
Vodíkové autobusy 

Ambicí DPP je rovněž vyzkoušet provoz vodíkových 

autobusů v pražských podmínkách formou časově 

omezeného pronájmu jednoho nebo několika vozidel, 

přičemž v rámci takového zkušebního provozu se 

předpokládá využití externí plnící stanice. 
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