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Technologie hl. m. Prahy převzala nové ekologické 
automobily 

Městská  společnost  Technologie  hlavního  města  Prahy,  a.s.  (THMP)  se  rozhodla  pro
zkvalitnění  a  zefektivnění  svých  služeb.  V rámci  tohoto  procesu  dochází  k obměně
vozového parku. Na základě výběrového řízení zakoupila 12 vozů Volkswagen Caddy 1,4
TGI s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) za přibližně 5,8 milionu korun. Oficiální
předání vozidel se uskutečnilo 10. července za účasti radního Jana Chabra.

„Využívání CNG je součástí koncepce Ministerstva dopravy ČR na podporu ekologických paliv.
Podpora a rozvoj infrastruktury pro CNG bude v nejbližších letech směřovat k masivnějšímu
nasazení osobních, užitkových i nákladních vozidel. Jen dodávky Technologie hlavního města
Prahy najezdily loni okolo tří set tisíc kilometrů. Zde se tak bude jednat o značné úspory jak
s ohledem na finance, tak i ekologii,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr. 

Technologie hl. m. Prahy, která již rok spravuje veřejné osvětlení, má v současnosti ve svém
vozovém parku  celkem 29  vozů.  Nejvytíženějšími  vozidly  jsou  užitkové  automobily,  které
nejlépe splňují požadavky pracovníků zajišťujících preventivní údržbu a opravy. Právě jim bude
sloužit 12 nových vozidel za 5 809 152 korun. 

„Prioritou při výběru nových vozů byla jejich ekonomičnost a ekologičnost. Volba tedy padla
na auta na CNG. Tato forma pohonu šetří významnou část provozních nákladů při zachování
pořizovací ceny i výkonu. Je bezpečnější a šetrnější k přírodě. Díky tomu, že CNG vozy již dnes
splňují budoucí ekologické normy EU, mohou být bez omezení použity i v situaci, kdy je v Praze
vyhlášena smogová situace.  To  našim zaměstnancům zjednoduší  práci  především v případě
odstraňování  poruch,“ doplnil  Tomáš  Jílek,  předseda  představenstva  Technologie  hlavního
města Prahy, a.s.

Foto k TZ je k dispozici na: 

https://drive.google.com/drive/folders/1e-QuEsEvlcIufhE1Z1N5WKBUVTOwQX_Y?

usp=sharing
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Vít Hofman

Mgr. Jan Chabr, radní hl. m. Prahy (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu)
Působnost v oblasti správy majetku a majetkových podílů.

Mediacentrum MHMP
E-mail: mediacentrum@praha.eu
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