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Úvod 

Téma Dopravní prostředky jsem si vybral díky nově zavedeným elektrobusům 

v Českých Budějovicích. 

Jedná se o vozidla značky Škoda, model Škoda 29BB, která byla uvedena do provozu 

1. 11. 2018. Za těchto 11 elektrobusů zaplatil Dopravní podnik České Budějovice 

142,5 miliónů korun. Z fondů EU bylo uhrazeno 85 % z této částky.  

Elektrobusy jsou využívány pro tři 

linky MHD, které projíždějí 

historickou částí města. Jsou to 

linky číslo 21, 22 a 23. Tyto linky 

spojují historickou část města 

s klíčovými dopravními body 

Českých Budějovic, kterými jsou 

záchytné parkoviště v Jírovcově 

ulici, vlakové a autobusové nádraží, 

českobudějovická nemocnice 

a Havlíčkova kolonie.  

Používaná vozidla zlepšují dopravní obslužnost centra a také významně snižují 

emisní zatížení města. 

Cílem práce je popis elektrobusů, návrh nové autobusové linky, zdokonalení 

interiéru vozidla směrem k cestujícím a úprava exteriéru vozidla.   

  

Obrázek 1                                                               Foto elektrobusů Škoda  
https://www.dpmcb.cz/o-nas/novinky/elektrobusy-nove-generace-v-
ceskych-budejovicich-285.html 
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1. Charakteristika vozidla Škoda 29BB 

Malý nízkopodlažní minibus má délku 8,95 m 

a šířku 2,4 m. Výkon motoru je 160 kW 

s maximální rychlostí 65 km/h. Výdrž baterie je 

110 až 150 km. 

Elektrobus obsahuje 21 sedadel a maximální 

kapacita vozidla je 45 osob. Ve vozidle je 

vyhrazený prostor pro cestující s dětským 

kočárkem a vyhrazena sedadla pro cestující 

s omezenou schopností pohybu. 

V podlaze uprostřed vozidle v oblasti dveří je 

umístěna výklopná plošina pro snadnější vjezd 

dětského kočárku nebo invalidního vozíku. 

Ve celém vozidle je zabudována klimatizace, která zajišťuje jak chlazení, tak i topení. 

Pro informování cestujících o trase slouží barevný LED panel, kde se zobrazují 

zastávky, na kterých bude vozidlo zastavovat. Je zde uveden čas dojezdu do příští 

stanice a na pravé straně panelu je prostor pro reklamy. Karosérie vozidla má čistě 

červený lak. Nad levou soustavou světel vozidla je vyobrazený jezevčík s „nabíjecím 

kabelem“ místo ocasu.   

  

Obrázek 2                                            Vlastní foto 
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1.1. Dobíjení vozidla 

Elektrobus má oddělený 

galvanický nabíječ, který může 

nabíjet baterie přímo z trolejí. Díky 

této funkci se vozidlo stává 

nezávislým na místě dobíjení 

a může tak efektivně využít čas 

v dopravní zácpě k nabití trakční 

baterie. Vlastní nabíjení je 

zajištěno pantografem na střeše 

vozidla. 

Baterie tedy lze nabíjet třemi způsoby. Z trolejí lze nabíjet kdekoliv, kde je na blízku 

trakční vedení, z pantografu na střeše vozidla a klasickým způsobem nabíjení 

elektromobilů ze zásuvky s připojením pro PLUG IN DC. 

Účinnost akumulátoru zvyšují speciální polovodiče vyrobené ze substrátu karbidu 

křemíku, který umožňuje dosahovat vysokého závěrného napětí. 

Obrázek 3                                                                                           Vlastní foto 
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1.1.1. Dobíjení elektrobusů v Českých Budějovicích 

Vozidlo má tři baterie. Jednu na 

střeše a dvě v zadní části vozidla.  

V Českých Budějovicích jsou 

baterie dobíjeny pouze na dvou 

místech, a to na záchytném 

parkovišti Jírovcova a ve vozovně 

dopravního podniku. 

Ve vozovně jsou dva způsoby, jak 

lze vozidlo nabíjet, ovšem využívá 

se jen jeden, a to pomocí trolejí. Tento způsob nabíjení je rychlejší, 1% kapacity 

baterie se nabije za 2 až 3 minuty. Při tomto způsobu je baterie nabíjena proudem 

více než 100 A. Využívá se zde také režim trvalého nabíjení, který s minimálním 

opotřebováním udržuje baterii nabitou na 100 %. 

Na záchytném parkovišti Jírovcova se také využívá nabíjení pomocí trolejí. Tímto 

způsobem se ale nestihne dobít na 100 %. Při zvýšené hustotě provozu ve městě se 

baterie nabíjí minimálně, v ojedinělých případech vůbec. 

Při zavedení těchto elektrobusů se stávalo, že se nestíhaly dostatečně dobíjet 

a musely být na konečné zastávce vyměněny za jiný elektrobus, který byl ve 

vozovně. 

Obrázek 4                                                                                           Vlastní foto 
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1.2. Design vozidla 

Vozidlo má na první pohled výrazně 

červenou barvu, přesně RAL 3020 -

Dopravní červená (totožnou barvu využívá 

londýnská MHD). 

Barvu určilo město České Budějovice jako 

jednotnou pro veškerá vozidla MHD. 

Důvodem změny barvy byl vzhled starých 

vozidel budějovické MHD, která měla čistě 

bílou barvu a byla polepena reklamami. 

Podle občanů města vypadala tato vozidla 

nevkusně. Proto byla navržena jednotná 

barva, podle které každý pozná vozidlo 

MHD. Na některých vozidlech jsou ovšem i dnes schváleny reklamy. 

Šířka vozidla je 2,4 m, což je o 20 cm méně, než má standardní vozidlo MHD. Tuto 

šířku má vozidlo proto, že jeho první zamýšlené využití bylo do úzkých horských cest.  

2. Změna linky MHD 

Podle směru další jízdy se linky MHD 

mění na zastávce Karla IV. Dobrým 

příkladem je linka 23, která vyjíždí ze 

záchytného parkoviště Jírovcova, 

na zastávce Karla IV. se změní na linku 

21 a pokračuje přes náměstí Přemysla 

Otakara II. na zastávku Nádraží. 

Obrázek 5                                                           Vlastní foto 

                     Obrázek 6                                                                       Vlastní foto   
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U linky 23 je důležité, že je bezplatná. Po změně na linku 21 a projetím následující 

zastávkou je cestující povinen mít platný jízdní doklad. 

2.1. Systém změny linek 

Systém funguje tak, že při 

vjezdu do dané zastávky, se 

řidiči zobrazí upozornění 

na změnu linky. Pokud souhlasí 

zastávka, na které se nachází 

se zastávkou změny linky 

MHD, řidič linku schválí. Poté 

spustí cestujícím nahraný 

audio záznam s informací 

o změně linky.  

3. Problémy spojené s elektrobusy v Českých Budějovicích 

3.1. Změna linky 

V začátcích provozu těchto 

linek docházelo k přečíslování 

přímo na náměstí Přemysla 

Otakara II. Systém díky zatížení 

nestíhal číslo linky změnit na 

LED panelech v momentě 

zastavení na zastávce. Proto 

mnoho čekajících cestujících 

nenastoupilo do správného 

Obrázek 7                                                                                           Vlastní foto 

Obrázek 8                                                                                           Vlastní foto 
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vozidla. Vzniklý problém byl ovšem vyřešen posunutím začátku změny linky na 

dřívější zastávku, aby měl systém dostatek času na změnu informací na LED 

panelech. 

3.2. Průjezd ulicí Krajinská 

První trasa MHD linky 23 vedla 

přes ulici Krajinská, kde je pěší 

zóna a z obou stran cesty jsou 

obytné domy, restaurace 

a obchody. Z důvodu otřesů, 

které by postupně ničili okolní 

budovy, byla podána žaloba 

Sdružením majitelů domů 

na město České Budějovice. 

Sdružení majitelů domů tento 

spor vyhrálo. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9                                                                                            Vlastní foto 
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5. Návrh nové linky 

Elektrobusy v Českých Budějovicích 

mají konečnou zastávku poblíž 

velice využívaných cest pouze na 

jedné straně města. Vyústění 

dálnice D3, ze směru na Tábor            

a Prahu, ale není jediným 

frekventovaným místem v okolí 

města. 

Velmi hustý provoz je také v oblasti 

mezi obcemi Litvínovice a Včelná. 

Touto cestou přijíždějí vozidla po 

silnici E55 z Krumlova, Kaplice, 

Freistadtu a hlavně Linze. 

 

Dalším důležitým důvodem zavedení elektrobusů do oblasti mezi Litvínovicemi           

a Planou je nově postavené letiště Planá. 

Obrázek 10                                                                                  Mapa     
www.mapy.cz 
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5.1. Místo vybudování konečné zastávky s dobíjecí stanicí 

Výstavba konečné stanice 

s dobíjecí stanicí by byla možná 

přímo v areálu starého letiště, 

kde jsou nabízeny pozemky na 

prodej. 

Zde by mohlo být vybudováno 

i záchytné parkoviště typu P + R.  

5.2. Trasa linky 

Linka musí zajistit spojení 

důležitých míst ve městě. 

Takovými místy jsou 

nemocnice, vlakové 

a autobusové nádraží, úřady 

a samotné centrum města. 

Tento problém je již vyřešen 

zavedenými linkami 21, 22 a 23. 

Nová linka by měla vést 

od terminálu letiště Planá 

přes zastávky Autocamping, 

Stromovka, U Zelené ratolesti, 

Poliklinika sever, Mariánské 

náměstí pošta, Karla IV. až na 

zastávku Náměstí Přemysla 

Otakara II.  

Obrázek 11                                                                            Pozemky na prodej 
https://www.rondocb.cz/img/reality/226/c4efa1382d4c29648519d33de
adfdbab/vamax640/2.jpg 

Obrázek 13                                                                                         Vlastní foto 

Obrázek 12                                                                                         Vlastní foto 
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5.3. Využití linky na letišti Planá 

Letiště Planá je sice od zastávky 

linky 19 vzdálená jen pár metrů, 

ovšem vlastní terminál letiště je 

od zastávky vzdálen více než 

1 km, kdy cesta vede do 

mírného kopce. Jediná možná 

doprava od terminálu je 

vlastním vozidlem, nebo 

využitím taxislužby. 

Místo před terminálem je 

dostatečně velké pro 

zaparkování deseti aut na levé 

straně příjezdové cesty. Proto 

by bylo možné využít pravou 

stranu nejen pro zastávky taxi 

a zásobování, ale také pro 

elektrobus. 

Díky tomuto spojení by se mohli cestující, kteří přiletí na letiště, dopravit do centra 

města bez větší námahy. Na tuto linku by musel být využit jiný model elektrobusu, 

z důvodu přepravy zavazadel cestujících. 

  

Obrázek 14                                                                                         Vlastní foto 

Obrázek 15                                                                                         Vlastní foto 
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Závěr 

Cílem této práce bylo upozornit na nový druh MHD v Českých Budějovicích a ukázat 

tak na jeho možný způsob rozvoje. Práce poukazuje na zkvalitnění dopravy díky 

záchytnému parkovišti postavenému na kraji města.  

Díky této možnosti nemusí řidiči osobních automobilů zajíždět do historického 

středu města. Zlepší se nejenom kvalita ovzduší, ale i celková průjezdnost městem. 

Práce dále obsahuje návrh na novou linku, která by spojovala jak letiště Planá, tak 

silnici E55 ze směru od Českého Krumlova, Kaplice a Freistadtu s centrem města. 

Linka by pomáhala i cestujícím při dopravě od terminálu letiště, který je vzdálený 

od stávající zastávky více než kilometr. Pro tento spoj by musel být ovšem pořízen 

jiný model elektrobusu, protože do současně používaného modelu Škoda 29BB se 

nevejdou cestující s většími zavazadly. 

Projektu elektrifikace města přispěl fond Evropské unie pro ochranu životního 

prostředí. 
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