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Co se dělo dosud?
Praha dosud neměla jasnou vizi, co vlastně chce



Plnění plánu 2015-8

‒ Zvýhodněné parkování pro hybridní 

automobily

- Od 1. 5. 2019 již nejsou dále vydávána 

nová povolení

- Pro stávající držitele (rezidenti a 

abonenti) přechodné období 3 roky

‒ Dobíjecí stanice a plnicí stanice CNG

- Velmi omezené, soukromí provozovatelé, 

nejednotný standard, absence roamingu



Plnění plánu 2015-8

‒ Testování hybridních a elektrických autobusů

- Nepřesvědčivé výsledky hybridů SOR

- Problémy elektrobusů Siemens

- Testování elektrobusů SOR:

https://www.dpp.cz/elektrobus-sor-zamiril-do-

bezneho-provozu-s-cestujicimi/

‒ Projekt e-carsharingu (stanice a koncese)

- Po vyhodnocení přínosů a rizik zrušen

- Nevhodná koncepce dobíjení (sokly, DC)

- Podrobný popis: 

https://elektrickevozy.cz/clanky/miliardova-zakazka-

na-prazsky-e-carsharing-co-vsechno-vime

https://www.dpp.cz/elektrobus-sor-zamiril-do-bezneho-provozu-s-cestujicimi/
https://elektrickevozy.cz/clanky/miliardova-zakazka-na-prazsky-e-carsharing-co-vsechno-vime


Jak naplňujeme plán?
Jednoduchá a rychlá zlepšení i dlouhodobé plány…



Co z plánu plníme?

‒ Bezplatné parkování elektromobilů (EL)

- Bezplatné parkování pro všechny 

elektromobily se zvláštní značkou EL

‒ Parciální trolejbusy

- Pokračujeme v testování na lince 140, 

připravujeme nové tratě

‒ Elektrobusy

- Testování vozů SOR v uplynulém roce

- Projekt čtyřpólového => dvoupólového 

nabíjení na lince AE



Co z plánu plníme?

‒ Hybridní autobusy

- Testování vozů Volvo:

http://www.dpp.cz/dopravni-podnik-otestuje-

hybridni-autobus-volvo-7900-lah/

‒ Projekt Čistou stopou Prahou

- Kampaně Do práce na kole, měření emisí

- Web www.cistoustopouprahou.cz

- Závěrečná zpráva 2018: 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.as

px?id=555892

http://www.dpp.cz/dopravni-podnik-otestuje-hybridni-autobus-volvo-7900-lah/
http://www.cistoustopouprahou.cz/
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=555892


Co připravujeme?
Naše vize přesahuje jedno volební období



Budoucí projekty

‒ Garance dostupného pomalého dobíjení

- Široká síť pomalých dobíjecích stanic v 

ulicích města

- Systém navržený městem

- Dostupné ceny (možnost dotování)

‒ Překryvná síť (rychlo)dobíjecích hubů

- Rychlodobíjení je komerční služba

- Město navrhne rozmístění stanic

- Zvažujeme vhodnou formy podpory, 

případně i dotování služby



Budoucí projekty

‒ Elektrické autobusy a parciální trolejbusy

- Nové linky v rovinatých i kopcovitých 

lokalitách

- Výzva č. 43 OP PPR - Elektrobusy a 

trolejbusy s alokací 340 mil. Kč

‒ Sdílená mobilita a mikromobilita

- Intermodální plánovač tras

- Podpora sdílených (elektro)kol

‒ Elektrické lodě na Vltavě

- Prověřujeme možnost zavedení nových 

lodních linek s elektrickým pohonem

- Průběžně sledujeme nové trendy



Město, kde se dobře žije…
Znečištěné ovzduší je zásadním limitem kvality života v Praze



Děkuji za pozornost


