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3. VEŘEJNÁ  DOPRAVA 
 
 
Základní charakteristiky veřejné dopravy 
 

Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska 
(IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do 15 km od středu Plzně, v roce 2012 byl rozšířen 
do okruhu asi 35 km od Plzně.  

Většinu výkonů veřejné dopravy na území města Plzně zajišťují Plzeňské městské dopravní 
podniky, a.s. Systém městské veřejné dopravy v Plzni tvoří tři trakce: tramvaje, trolejbusy a autobusy. 
Tramvajové linky představují páteř městské dopravy, spojují největší předměstí s centrem města, 
vlakovým a autobusovým nádražím. Obdobnou roli mají trolejbusové linky, které s výjimkou Severního 
Předměstí obsluhují další významné městské čtvrti. Autobusové linky tvoří významný doplněk 
tramvajové a trolejbusové sítě, propojují jednotlivá předměstí mezi sebou a zajišťují spojení do 
menších a okrajových městských částí. 

Do systému jsou zahrnuty také úseky regionálních autobusových linek a železničních tratí. 
V současnosti jsou do něj zapojeni dopravci: Plzeňské městské dopravní podniky a.s., ČSAD 
autobusy Plzeň a.s., České dráhy a.s., PROBO BUS a.s., Autobusová doprava - Miroslav Hrouda 
s.r.o. a Město Blovice.  

 
Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 25 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 24 vnějších 

zón (021 - 131), které zahrnují 194 obcí. 
 
Integrace spočívá v možnosti zakoupení předplatného časového jízdného na Plzeňské kartě, 

které je uznáváno na linkách a spojích všech dopravců začleněných do IDP. Jako jednotný jízdní 
doklad lze využít také Plzeňskou jízdenku, která je na rozdíl od Plzeňské karty přenosná a slouží jako 
elektronická peněženka. 

 
 

Městská hromadná doprava v Plzni 
 

Ve dne je pravidelná městská hromadná doprava provozována 3 tramvajovými linkami, 10 
trolejbusovými linkami a 35 autobusovými linkami. Z toho 9 spojů zajišťuje spojení do okolních obcí 
Letkov, Nová Ves, Sedlec, Město Touškov, Třemošná, Zruč-Senec, Starý Plzenec, Smědčice, 
Bušovice, Chrást, Dýšina, Tlučná, Vochov, Kozolupy aj. 

 
Noční provoz je ve městě zajištěn 6 autobusovými linkami s označením N1 až N6 a jednou 

trolejbusovou linkou N7. 
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Statistika provozu MHD v roce 2014 
 
 
Počet vozidel MHD tramvaje trolejbusy autobusy Celkem 

celkem v evidenčním stavu 122 87 109 318 

z toho 
nízkopodlažních 
vozidel MHD 

počet 78 72 104 254 

% 64 83 95 80 
 
 

 tramvaje trolejbusy autobusy celkem 
MHD 

Ujeté vozokilometry (tis.) 5 513 4 301 5 263 15 077 

Vypravené spoje 
špička 49* 69 86 204 

sedlo 34 45 39 118 

Počet spojů 
za 1 pracovní den 1240 1497 1929 4666 

za 1 den pracovního 
volna 877 886 889 2652 

Počet provozovaných linek 3 10 35 48 

Délka provozovaných linek (v km) 23,9 86,4 470,92 581,22 

Délka provozované sítě (v km) 21,6 45,4 228,43 295,43 

Přepravené osoby (tis.)** 37 373 28 190 35 425 100 988 

* U tramvajové trakce je většina kurzů zajištěna soupravami dvojic tramvají nebo kloubovými 
tramvajemi ekvivalentu 2xT3. 
** Jedná se o statistický údaj (přepravované osoby), který vychází z počtu prodaných jízdenek a 
předplacených dnů 
 
 
Nová vozovna na Karlově 
 

Od roku 1899, kdy byl v Plzni zahájen provoz tramvají, sloužila jako zázemí tramvajové 
dopravy vozovna v Cukrovarské ulici. Po roce 1929, kdy převzaly Elektrické podniky i autobusovou 
dopravu, byly postaveny autobusové garáže a administrativní budova. S rostoucím vozovým parkem 
přibývaly nové haly, byly vystavěny nové dílny a areál vozovny se postupně zvětšoval. V roce 1943 
byla do provozu uvedena nová tramvajová vozovna na Slovanech. Ta zpočátku sloužila i trolejbusům, 
které se v roce 1949 přesunuly do Cukrovarské ulice. S masivním rozšiřováním vozového parku se 
problém s kapacitou areálu prohluboval a po roce 2000 byl k odstavování autobusů využíván i 
sousední areál bývalé Reodepony. 

 
V roce 2012 byl městem schválen projekt na vybudování nové základny pro trolejbusy a 

autobusy na Karlově v místě bývalé lokomotivní haly Škoda. Výstavba nového areálu byla dokončena 
v květnu 2014, veřejnost si jej mohla prohlédnout při dni otevřených dveří 7. 6. 2014. V červenci byly 
na Karlov přestěhovány autobusy, o měsíc později trolejbusy. 

 
Areál o velikosti 11,6 ha má kapacitu 112 autobusů a 86 trolejbusů. V nové vozovně jsou 

umístěny haly pro údržbu vozidel, odstavné plochy a parkoviště, strojní myčky, lakovací boxy, 
skladovací prostory a další. Vnější plochy tvoří zastřešená stání pro trolejbusy a parkoviště pro 
autobusy. Součástí stavby je více než 250 m dlouhá zastřešená zkušební trať pro trolejbusy – jediná 
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krytá zkušební trolej v Evropě. Unikátní je také moderní systém řízení výhybek a navigace vozidel. 
Součástí administrativní budovy je rovněž dispečink, sociální zázemí pro zaměstnance, jídelna, archiv 
a učebny. 

 
Údržbu vozů bude v příštích letech provádět firma Bammer Trade, která ji pro PMDP zajišťuje 

již od ledna 2013. Nové opravárenské a servisní zázemí umožňuje nasazení moderních a 
ekologických technologií v oblasti servisu vozidel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektromobilita 
 

Plzeň v roce 2014 pokračovala v rozvoji elektrické dopravy. Připomeňme, že již dnes platí 
Plzeň za jednoho z lídrů elektromobility ve veřejné dopravě díky vysokému, téměř dvoutřetinovému 
zastoupení tramvají a trolejbusů na celkových výkonech MHD. Výhodou elektrického provozu 
dopravních prostředků je bezemisní, tichý a úsporný provoz. Elektrická vozidla šetří energii, protože ji 
umí zužitkovat s minimálními ztrátami a navíc ještě zhodnotit i brzdnou energii.  

Technologický pokrok v uplynulém desetiletí jsme zaznamenali téměř všichni – nosíme 
s sebou mobily či tablety, jejichž moderní baterie díky své kapacitě vydrží dodávat velmi vysoký výkon 
déle než kdykoli předtím. Na něco takového doprava čeká již více než sto let, již v 19. století byly 
úspěšně testovány elektromobily. V tomto desetiletí do velkého počtu evropských, amerických i 
asijských měst dorazila další vlna zkoušek bateriového pohonu, tentokrát na mnohem velkorysejší 
úrovni. Jsou testovány rozmanité koncepty – dobíjení přes noc a s dlouhým dojezdem, rychlodobíjení 
na zastávkách či konečných, dobíjení pomocí pantografu, sběračem z klasických trolejí či induktivně 
(„bezdrátově“). Někteří výrobci sázejí na velkou kapacitu baterií, jiní na jejich výkon a častější dobíjení. 
Dosud není jasné, jaký koncept se ukáže jako životaschopný. Výrobci i provozovatelé musí řešit řadu 
úskalí: Vysoká cena a omezená životnost baterií celý záměr prodražuje, vysoká hmotnost baterií 
omezuje kapacitu vozidla a zvyšuje jeho spotřebu i opotřebení, v létě je třeba baterie chladit, ve 
velkých mrazech ohřívat. Přesto jsou však nyní naděje mnohem větší než kdykoli dříve. Možná se tato 
očekávání ukážou jako předčasná, ale již nyní se všichni shodnou na tom, že elektromobilita je tou 
správnou cestou – jde jen o to, kdy a jak rychle se prosadí.  

Plzeňské městské dopravní podniky uzavřely partnerství se Škodou Electric, Plzeňskou 
teplárenskou a. s. a  Západočeskou univerzitou  a společně se podílejí na velkém mezinárodním pro-
jektu ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System), dotačně podporovaném přímo z úrovně Evropské 
komise. Tento projekt je zaměřen na pilotní otestování několika odlišných koncepcí elektrobusů a sběr 
klíčových dat z reálného městského provozu. Plzeň se stala jediným městem ze všech nových 
členských zemí EU, které se tohoto projektu účastní; těmi ostatními jsou Barcelona, Londýn, 
Stockholm, Glasgow, Münster, Bonn a Cagliari.  
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V Plzni budou v letech 2015 a 2016 testovány 2 škodovácké elektrobusy vybavené bateriemi 
s kapacitou 75 kWh pro dojezd 22 až 
40 km (v závislosti na klimatických 
podmínkách). Tyto vozy budou jezdit 
na linkách 27, 33 a 40 a dobíjet se na 
konečné Sídliště Košutka, kde vzniká 
rychlodobíjení stanice. Po příjezdu se 
k elektrobusu připojí rameno a pro 
dobití má stačit jen pouhých 5 až 12 
minut. Zahájení zkušebního provozu 
stanice i vozidel očekáváme v květnu 
2015. Po dvou letech provozu budou 
vyhodnocena data ze všech měst 
zapojených do projektu ZeEUS a 
výsledky ovlivní rozhodování o dalším 
rozvoji elektromobility.   
            Snímek z testovací jízdy trolejbusu na trakční baterie do Letkova. 

 

Druhou oblastí inovací v elektrické MHD, kterou se PMDP zabývají, jsou trolejbusy 
s prodlouženým dojezdem mimo trolejovou síť. Cestující na linkách k Olympii či do Letkova vnímají 
vozy s pomocným dieselovým agregátem jako všední záležitost. Ovšem využití baterií pro tento účel 
představuje mnohem ekologičtější i ekonomičtější řešení. Trolejbus se v takovém případě průběžně 
dobíjí z trolejí a mimo síť jezdí na baterie. Ty se při brzdění také dobíjejí, což prodlužuje dojezd. 
V roce 2014 PMDP vyzkoušely trolejbus s bateriemi na lince do Letkova. Elektrický pohon tohoto vozu 
dodává Škoda Electric do španělského města Castellon. Výsledky jsou vynikající – jízda do kopce je 
rychlá, rozjezdy dynamické a provoz tichý. Nákup trolejbusů s bateriemi je zvažován již v roce 2016. 
V budoucnosti by trolejbusy s bateriemi mohly převzít výkony na některých autobusových linkách, 
které navazují nebo vedou v částečném souběhu s trolejbusovými linkami. Efekt je zřejmý: není třeba 
stavět nabíjecí stanice, zvýší se využití stávající infrastruktury, a tak je možné rychle navýšit podíl 
elektricky poháněné veřejné dopravy ve městě. 

         K rozvoji čisté dopravy se přihlásilo město Plzeň, 
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s (PMDP) 
i další místní instituce prohlášením o společném 
záměru a založením projektu Zelené město (více viz 
http://www.zelene-mesto.eu/). Mezi jeho priority patří 
rozvoj elektromobility a závislých trakcí, t.j. tramvajové 
a  trolejbusové dopravy. 

 

 

 

 

 

 
Ukázka technického provedení ramene pro dobíjení 
elektrobusu  –  projekt ZeEUS. 
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Plán udržitelné mobility města Plzně  

 
V první polovině roku 2014 byl podniknut důležitý krok k vytvoření udržitelného dopravního 

systému města Plzně prostřednictvím strategického materiálu nazvaného Plán udržitelné mobility 
Plzně (PUMP). Jedná se o soubor aktivit, které zkoumají všechny prvky tohoto systému ovlivňujícího 
městskou mobilitu, jejichž cílem je zajistit udržitelný městský dopravní systém. Nositelem projektu a 
zároveň jedním z hlavních řešitelů PUMP je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, který 
vznikl v roce 2005 jako příspěvková organizace zaměřující se na koordinaci projektů 
spolufinancovaných z fondů EU. Dalšími řešiteli projektu PUMP jsou Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně, Správa veřejného statku města Plzně a Plzeňské městské dopravní podniky. Jako odborná 
pomoc na projektu PUMP dále spolupracují společnosti Mott MacDonald CZ a Grant Thornton 
Advisory. Plán udržitelné mobility Plzně hledá shodu nad budoucím směřováním dopravy v Plzni a 
jejím okolí. Při rozhodování o investicích nebo opatřeních v dopravě chce pracovní tým PUMP 
shromáždit co nejvíce objektivních podkladů, neboť rozhodnutí mají dalekosáhlý časový dopad. Tyto 
podklady pak předložit k diskusi. 

 
 

Obecné cíle PUMP jsou následující: 

- zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem 

-  zlepšit bezpečnost dopravy; 

-  snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie; 

-  zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží; 

-  přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu. 
 
 
Plán udržitelné mobility Plzně vychází ze stávajícího plánovacího procesu města včetně jeho 

subjektů a usiluje o pojmenování priorit, jakým směrem pokračovat dál. Právě toto hledání priorit nelze 
omezit pouze na úzkou skupinu odborníků, ale vyžaduje zapojení dalších partnerů i laické veřejnosti, 
neboť i ona má právo podílet se na rozhodování v zásadních otázkách budoucího rozvoje města 
Plzně. 

 
Během roku 2014 probíhaly přípravné práce na půdě města a Plzeňských městských 

dopravních podniků, kde jsou nyní k dispozici průzkumy mobility, matematické dopravní modely a 
především tři možné scénáře, kterými se Plzeň může ubírat v příštích letech. Tyto scénáře nesou 
pojmenování „regulativní“, „liberální“ a „udržovací“. S počátkem roku 2015 se o nich rozběhne diskuse 
na různých úrovních, od odborné až po laickou veřejnost.  

 
 
V průběhu roku 2015 budou probíhat informační setkání a workshopy s veřejností. Přes 

webové stránky (http://www.mobilita-plzen.cz) se kdokoliv může do tohoto projektu zapojit. 
Registrovaní uživatelé také budou informováni o dalším postupu, včetně akcí, na kterých se budou 
moci aktivně účastnit. 
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Rekonstrukce tramvajových tratí 

 
 
Rekonstrukce tramvajové trati Pražská – nám. Republiky  
 

V listopadu 2014 byla dokončena rekonstrukce tramvajové trati Pražská – Dominikánská. 
Stavba začínala na mostě přes Mlýnskou strouhu a končila na začátku Solní ulice. V úseku 
k Rooseveltově ulici byly odstraněny veškeré povrchy z komunikace i chodníků, byl zrekonstruován 
vodovod, kanalizace, rozvody plynu a veřejného osvětlení. V úseku na náměstí Republiky se 
rekonstruovala vozovka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Rekonstrukce tramvajové trati U Zvonu - Pražská 

V březnu 2014 byla zahájena rekonstrukce tramvajové trati U Zvonu – Pražská. Rozsah 
stavby je dán přibližně hranicí Křižíkovy sady a křižovatkou Anglické nábřeží – Fügnerova ulice. 
Účelem je především celková rekonstrukce technicky nevyhovujících tramvajových tratí, komunikací, 
přilehlých ploch pro pěší, ploch pro parkování a ploch zeleně. Dále budou provedeny nezbytné úpravy 
na inženýrských sítích včetně přeložek sítí v souvislosti s uvažovanou výstavbou nové budovy 
Západočeské galerie.  
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