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Důvodová zpráva 

 

Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách  

autobusové dopravy DPP 

Na základě Usnesení Představenstva DPP č. 4/2020/4 ze dne 18. února 2020 je předkládán 

dokument Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, 

který souhrnně a komplexně sjednocuje dosavadní zkušenosti a předpokládaný rozvoj 

v oblasti využití alternativních paliv nekolejové dopravy DPP. 

1. Východiska Koncepce 

Doprava představuje jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší ve městě (až 40 % 

produkce CO2 a 70 % ostatních polutantů!). Veřejná doprava představuje klíčový segment 

v rámci trvale udržitelného rozvoje urbánního prostředí a lze vnímat pozitivně, že až 65 % 

dopravních výkonů DPP, které přepraví až 75 % všech cestujících, je realizováno 

v elektrické trakci (metro + tramvaje). Autobusová doprava však představuje více než třetinu 

všech výkonů (více než 1100 autobusů), přičemž za rok je spotřebováno těmito vozidly přes 

30 mil. litrů nafty! DPP si je v tomto ohledu vědom všech závazků plynoucích z řady 

mezinárodních i národních dokumentů a strategický cíl snižování emisí a dalších 

souvisejících negativních vlivů dopravy patří mezi jasné priority. Důkazem toho je i 

skutečnost, že se DPP dlouhodobě angažuje a aktivně získává nejaktuálnější poznatky, a to 

jak z vlastních výzkumných projektů, tak i na základě mezinárodní spolupráce v rámci 

různých platforem (např. UITP). Hlavní město Praha zdůraznilo své cíle také vyhlášením 

Klimatického závazku (schváleného Radou i Zastupitelstvem HMP v červnu 2019), který 

akcentuje potřebu dekarbonizace dopravy a vyzývá k celkovému odklonu od fosilních paliv 

při výrobě energie i v dopravě, přičemž stanovuje závazek snížení emisí CO2 v roce 2030 

minimálně o 45 % oproti referenčnímu roku 2010. 

Na mezinárodní klimatické cíle navazuje taktéž novelizovaná Směrnice 2009/33/ES o 

podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Clean Vehicle Directive), 

resp. její připravovaná národní transpozice, která stanoví povinné podíly nízkoemisních a 

bezemisních vozidel pro nově nakupovaná vozidla. Od okamžiku schválení české 

transpozice do roku 2025 musí být z nově pořizovaných vozidel minimálně 41 % tzv. čistých, 

z toho polovina (20,5 %) musí být zcela bezemisních a druhá polovina (20,5 %) postačuje 

částečně čistých. Od roku 2026 stoupá povinný celkový limit na 60 % (analogicky 30/30 %) 

Naplňování stanovených cílů snižování emisí a dalších negativních dopadů dopravy, které se 

přímo dotýkají právě autobusové vozby, probíhá v krátkodobém horizontu formou 

modernizace vozového parku. Nakupována jsou moderní naftová vozidla s významně 

nižšími emisními a dalšími např. hlukovými charakteristikami. Ve střednědobém 

a dlouhodobém horizontu je však pro dosažení stanovených cílů a limitů nezbytné 

zajistit částečnou náhradu konvenčních naftových vozidel vozidly, která budou 

využívat alternativní paliva nebo alternativní pohonné systémy.  

V úzké vazbě na cíle v oblasti snižování emisní zátěže z dopravy je nutno vnímat rovněž 

snahy o snížení energetické náročnosti dopravy. Na mezinárodní cíle akcentované 

v rámci Evropské unie navazuje především Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a 

klimatu do roku 2030, schválený Usnesením vlády ČR č. 84/2019 ze dne 28. 1. 2019, který 

stanovil závazný cíl snížit mezi roky 2020 a 2030 konečnou spotřebu energie o 8 %. 

V oblasti autobusové vozby by však náhradou vznětového motoru spalujícího naftu za 

zážehový motor spalující stlačený zemní plyn došlo naopak ke zvýšení spotřeby energie o 

16 %! Aktuálním nástrojem k úsporám konečné spotřeby energie v dopravě obecně je 

náhrada spalovacího motoru (směrná hodnota účinnosti 30 %) elektrickým trakčním 

pohonem (směrná hodnota účinnosti 75 %). V důsledku 2,5 násobně vyšší účinnosti klesá 

při náhradě spalovacího motoru elektrickým konečná spotřeba energie na 40 %, dochází 
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tedy k úspoře 60 % konečné spotřeby energie. Tato základní úspora je dále navyšována 

o úsporu rekuperací brzdové energie, která se pohybuje v závislosti na charakteru jízdy a 

klimatických podmínkách od 10 % (spíš plynulá jízda) až do 40 % (málo plynulá jízda 

s četnými zastávkami). Klíčovým je proto v této souvislosti především pokrok v oblasti 

elektrických pohonů a technologie akumulátorů. Kromě výše uvedené snížení 

energetické náročnosti dopravy patří mezi hlavní důvody elektrifikace autobusů: 

• Možnost lokálně zcela bezemisní dopravy (obecný ekologický přínos sice závisí 

také na energetickém mixu ČR, ale lze předpokládat jeho postupné zlepšování); 

• Snížení hlukové zátěže jak v běžném provozu, tak i při manipulacích na garážích; 

• Snížení investičních a provozních nákladů využitím synergií se stávající napájecí 

infrastrukturou DPP (viz dále); 

• Možnost přizpůsobení a kombinace systémů nabíjení (noční, denní stacionární, 

denní dynamické) podle provozních potřeb a možností pro optimalizaci celkových 

nákladů; 

• Možnost využití staveb ve vlastnictví provozovatele k instalaci fotovoltaických 

elektráren jako jeden ze zdrojů napájení infrastruktury. 

Oblast alternativních paliv a alternativních pohonů prochází celosvětově velmi 

dynamickým vývojem. Ve srovnání s aktuálně dostupnými konvenčními naftovými autobusy 

však mají alternativní technologie zatím stále řadu limitů a omezení. Jedná se jednak 

o technická omezení (kratší dojezdy, delší doba plnění/nabíjení, složitější bezpečnostní 

předpisy a opatření atd.), tak i o vyšší finanční náročnost (vyšší pořizovací náklady, nutnost 

speciální infrastruktury pro plnění/nabíjení, požadavky na specificky vyškolený obslužný 

a servisní personál). Předkládaný materiál uvádí komplexní pohled na oblast 

alternativních paliv autobusové dopravy v pražských podmínkách s ohledem na závazky 

hlavního města Prahy v oblasti snižování emisí (Klimatický závazek hl. m. Prahy) a 

zvyšování energetické účinnosti dopravy 

2. Navržená Koncepce  

Má-li DPP naplnit stanovené strategické cíle, je nutno stanovit rámcovou kalkulaci 

a možné varianty obnovy vozového parku autobusů, které směřují k jejich naplňování 

a budou zároveň určeny jako základní podklad k diskuzi nad ekonomickými 

i společenskými dopady na úrovni hlavního města Prahy, příp. ČR.  

S ohledem na úroveň emisí referenčního roku 2010 je nutno uvést, že DPP již v období 2010 

- 2018 dosáhl cca 10% úspory emisí CO2 díky nákupu modernějších naftových vozidel 

s nižší spotřebou paliva. Při zohlednění vyšší spotřeby kvůli klimatizaci vozidel lze kalkulovat 

s úsporou cca 7 - 8 %. Při kalkulaci variant obnovy autobusů do roku 2030 (podrobněji viz 

kap. 4) bylo při zohlednění zpřísněných Standardů kvality PID v oblasti ekonomické 

životnosti vozidel počítáno s obnovou celé flotily v celkovém rozsahu 1200 vozidel.   

Na základě výše uvedených strategických cílů a legislativních požadavků je kalkulováno 

několik cílových variant obnovy vozového parku autobusů do roku 2030 spočívajících 

v kombinaci vozidel s alternativními pohony → především na bázi elektrického pohonu 

(bateriové trolejbusy, elektrobusy), jakožto energeticky i emisně nejefektivnějšího řešení 

a v krátkodobém horizontu prakticky jediného řešení, které zajistí lokálně bezemisní provoz 

dle novelizované směrnice Clean Vehicle Directive, dále hybridních pohonů (diesel-

elektrických), jako přechodné provozně nezávislé alternativy s možností úspor spotřeby 

paliva a emisí ve výši 20 - 25 % a pokračování nákupů moderních naftových vozidel. DPP 

předpokládá diverzifikaci více druhů technologií s ohledem na zajištění aspoň částečné 
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provozní autonomie autobusové dopravy z důvodu zajištění operativnosti nasazení při 

živelných pohromách, black-outu, v rámci krizového řízení MHMP nebo při zajištění náhradní 

dopravy za kolejovou dopravu. Jednotlivé varianty se liší podíly elektrických, hybridních 

a naftových vozidel v závislosti na míře naplňování Klimatického závazku (viz tabulka níže). 

HORIZONT 
2030 

vypravení  
dle variant 

lokální  
emise 

% 
vypravení 

CAPEX1 
mil. Kč 

OPEX 
mil. Kč / rok 

elektro 262 - 403 0 % 27 - 42 % 9 029 - 12 640 1 374 - 2 112 

hybrid 115 - 392 75 % 12 - 41 % 1 493 - 5 081 491 - 1 671 

nafta 234 - 514 100 % 24 - 54 % 1 781 - 3 916 905 - 1 990 

  960 55 - 62 %   15 638 - 17 501 4 216 - 4 328 

Srovnání s  
referenční  
variantou 

   210 - 240 % 113 - 116 % 

 

Ve srovnání s referenční variantou „pouze naftové autobusy“ se v oblasti CAPEX pohybují 

nárůsty na úrovni cca 210 - 240 % (vč. investic do nabíjecí infrastruktury) a v oblasti 

OPEX na úrovni cca 113 - 116 %. Uvedená data potvrzují, že případný pomalejší postup 

elektrifikace (např. z důvodu komplikací při výstavbě infrastruktury) lze kompenzovat vyšším 

podílem hybridních autobusů a naopak rychlejší elektrifikace umožňuje snížit podíl hybridů a 

déle nakupovat investičně i provozně levnější naftové autobusy příp. ještě více alternativně 

snižovat emise CO2. Z uvedeného důvodu je navrženo: 

• projednat a následně detailně prověřit navržený Akční plán elektrifikace 

autobusových linek (viz další kapitoly materiálu) zejména z hlediska časové 

proveditelnosti výstavby nabíjecí a napájecí infrastruktury; 

• jednotlivé zakázky na elektrobusy a bateriové trolejbusy připravit a vypsat dle 

postupu přípravy příslušné infrastruktury, v první fázi ve formě jednorázových 

zakázek, v dalších etapách pravděpodobně s možností využití rámcových zakázek; 

• pro období 2022 - 2024 připravit a vypsat rámcové veřejné zakázky na nákup 

hybridních autobusů pro pokrytí rozpětí relevantních variant (12 - 41 % vypravení); 

• pro období 2022 - 2024 připravit a vypsat rámcové veřejné zakázky na nákup 

naftových autobusů pro pokrytí případných potřeb nad rámec již zasmluvněné nebo 

soutěžené obnovy (0 - 30 %); 

• pokračovat v prověřování a případných praktických zkouškách dalších alternativních 

technologií s potenciálem snižování emisí (vodík, bionafta, bioCNG, apod.) s cílem 

posouzení a případného zapracování těchto technologií do další etapy obnovy 

vozového parku od roku 2025. 

S ohledem na technický a technologický vývoj, praktické provozní zkušenosti 

a technicky reálný potenciál naplnění emisních a energetických cílů je Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy podrobněji rozpracována varianta elektrifikace autobusové 

dopravy v kombinaci s dalšími alternativními pohony. Tento komplexní a souhrnný pohled 

na oblast elektrifikace autobusové dopravy, hybridních a vodíkových pohonů uvádí jednotlivé 

 
1 vč. nutné nabíjecí infrastruktury (CAPEX: 8,3 mil. Kč/vůz a OPEX: 5 %) 
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technicko-provozní podmínky a principy rozvoje v podmínkách DPP a detailněji přibližuje 

jednotlivá technická řešení v širších souvislostech.  

Na výše uvedený souhrnný přehled navazuje konkrétní Akční plán elektrifikace 

autobusových linek v Praze, který uvádí jednotlivé v současnosti definovatelné 

investiční záměry a nastiňuje krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou vizi 

v souvislosti se zajištěním bezemisního provozu autobusů v Praze. 

V období 2020 - 2024 lze očekávat v rámci zavádění alternativních paliv a pohonů (dle 

rozpracované varianty uvedené jako Akční plán) navýšení CAPEX oproti referenční prosté 

obnově naftovými vozidly o 2,5 - 3,1 miliardy Kč, tzn. o 80 - 90 % (vč. infrastruktury). 

Obdobně dojde k navýšení OPEX v rozmezí 150 - 190 mil. Kč za rok. 

Předpokládaný plán obnovy 2020 - 2024 zajistí snížení emisí CO2 do roku 2024 u nově 

pořizovaných vozidel o 26 - 32 %. S ohledem na zbývající vozový park v naftových vozech 

dojde tedy prostřednictvím obnovy 2020 - 2024 ke snížení emisí CO2 celkem o 11 - 14 %. Při 

započtení úspory 7 - 8 % za období 2010 - 2019 tedy bude úspora CO2 v závěru roku 2024 

v rozsahu 18 - 22 %. Z uvedeného důvodu bude nutné snižování emisí CO2 pro další období 

zajistit ve větším rozsahu, aby byl dosažen stanovený cíl 45% dle schváleného Klimatického 

závazku hlavního města Prahy. 

S ohledem na rozpracovanou variantu elektrifikace a související legislativu (Clean Vehicle 

Directive) je zpracován i rámcový odhad finančních dopadů pořizování vozidel 

s alternativními pohony a budování příslušné nabíjecí a napájecí infrastruktury.  

Akční plán zároveň vytváří vstupní podklad pro koordinaci s dalšími projekty hlavního 

města, týkajících se například komplexních rekonstrukcí ulic, přestupních terminálů apod. 

tak, aby bylo možno tyto prostory, je-li zde předpokládán výhledový rozvoj elektrifikace, 

připravit na budoucí možnost realizace nabíjecí infrastruktury. 

3. Projednání a schválení Koncepce 

Na základě Usnesení Představenstva DPP č. 21/2019/3 ze dne 8. října 2019 byla Koncepce 

využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP projednána s dotčenými 

orgány hl. m. Prahy a České republiky.  

Koncepce byla projednána s následujícími aktéry: 

• Dozorčí rada DPP 

• Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima 

• Výbor pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy 

• Pracovní skupina Plánu udržitelné mobility a okolí 

• Pracovní skupina Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030 

• Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

• Integrovaná doprava Středočeského kraje 

• Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky 

• Dopravní sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy 

• Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (sekce F4 

ČR a Slovensko) 

• Odbor fondů EU Ministerstva dopravy ČR 

• Agentura Jaspers (poradní orgán EK, EIB a EBRD v oblasti projektového 

poradenství) 

Materiál byl na všech uvedených fórech projednán s kladným závěrem. Dílčí připomínky 

definovala organizace ROPID, přičemž tyto připomínky vybízely k ambicióznějším cílům 
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v oblasti elektrifikace autobusových linek. V Koncepci byly tyto připomínky zohledněny 

formou bližší konkretizace výhledových záměrů bez dopadu do definovaných poměrů 

jednotlivých technologií v mixu vozového parku BUS.  

Při projednání byly mnohdy formulovány rovněž obecné připomínky k otázkám 

energetického mixu ČR a rozvoji vodíkové technologie. V obou případech se však primárně 

jedná o úkoly příslušící především energetickému sektoru a definici jeho dlouhodobých cílů 

v oblasti udržitelnosti a obnovitelných zdrojů energie.  

Dne 30. 1. 2020 schválila Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima 

Koncepci alternativních paliv v podmínkách DPP a doporučila její projednání v Radě 

hl. m. Prahy.  

Na základě výše uvedeného a rovněž v úzké vazbě na přípravu materiálu k zajištění obnovy 

vozového parku v letech 2020 – 2024 byla Koncepce využití alternativních paliv 

v podmínkách autobusové dopravy DPP Představenstvem DPP schválena dne 18. 2. 

2020 Usnesením č. 4/2020/4 a bylo uloženo ji předložit ke schválení do Rady hl. m. Prahy 

s cílem následně zahájit projektovou přípravu jednotlivých záměrů nabíjecí infrastruktury a 

přípravu veřejných zakázek na obnovu vozového parku autobusů DPP pro období 2020 – 

2024 v souladu s naplňováním všech legislativních ustanovení a cílů Klimatického závazku 

hl. m. Prahy.   
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