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Škoda 29BB
 Šířka vozidla 2,4 m

 Délka vozidla 8,95 m

 Výkon motoru 65 km/h

 Výdrž baterie 110 až 150 km

 Kapacita 45 osob

 Tři baterie



Dobíjení vozidla
 Galvanický nabíječ umožňuje nabíjení 

z trolejí

 Způsoby nabíjení: a) ze zásuvky (PLUG 
IN DC)

b) z trolejí (pokud je 
na blízku trakční 
vedení

c) z pantografu 
na střeše vozidla

 V Českých Budějovicích se vozidla dobíjejí 
na dvou místech 

 Těmito místy jsou záchytné parkoviště 
Jírovcova a vozovna dopravního podniku



Zavedené linky
 V Českých Budějovicích elektrobusy Škoda 29BB 

využívají 3 linky

 Tyto linky spojují a) záchytné parkoviště Jírovcova
b) českobudějovickou nemocnici
c) Havlíčkovu kolonii
d) centrum města
e) vlakové a autobusové nádraží

 Linky: 21, 22, 23



NÁVRH NOVÉ LINKY

Vyústění dálnice D3 ze směru Tábor, je 
zajištěno parkovištěm Jírovcova, díky 
kterému je možné zaparkovat na kraji 
města a dopravit se do centra pomocí 
linky 23.

Nezajištěná a velice frekventovaná 
oblast je mezi obcemi Litvínovice 
a Včelná

Touto cestou přijíždějí vozidla 
po silnici E55 z Českého 
Krumlova, Kaplice, Freistadtu
a Linze

Dalším důvodem pro zavedení 
nové linky je nově postavené 
letiště Planá



Návrh trasy nové linky

Od terminálu letiště Planá přes zastávky: Autocamping, Stromovka, 
U Zelené ratolesti, Poliklinika sever, Mariánské náměstí a Karla IV.



Využití letiště Planá
 Lze využít novou linku pro přepravu 

cestujících již od terminálu

 Nutnost využití jiného druhu 
elektrobusu (z důvodu přepravy 
zavazadel)

 Před vstupem do terminálu je 
dostatek místa pro zastávku MHD



Výhody využití letiště 
Planá
 Vzdálenost terminálu letiště 

od zastávky je více než 1 km

 Cesta k terminálu je do mírného 
kopce

 Minimalizace dopravního ruchu 
na letišti (taxi, vlastní doprava)

 Přeprava cestujících do centra města 
bez přestupů a jiných komplikací

 Propojení letiště s linkami MHD
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