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Historické kořeny plynárenství v Praze sahají 
až do roku 1847, kdy byla v předměstské obci 
Karlín uvedena do provozu první plynárna 
pro veřejné osvětlení pražských ulic. Díky 
tomu se dne 15. září v ulicích Prahy rozsvítilo 
prvních více než 200 plynových lamp. Ná-
sledně, v roce 1867, byla uvedena do provozu 
první obecní plynárna na rozhraní Žižkova 
a Vinohrad, která převzala provoz a správu 
veřejného plynového osvětlení pražských 
ulic a také dodávku pro většinu pražských 
soukromníků.

Roku 1927 byla dokončena v Praze - Michli 
největší a nejmodernější karbonizační ply-
nárna tehdejšího Československa. Její areál 
je do dnešních dnů využíván Pražskou ply-
nárenskou a jejími dceřinými společnostmi. 
Ta jej dlouhodobě spravuje a udržuje tak, aby 
zachovala jeho původní historický charakter 
i pro budoucnost. 

Po druhé světové válce, konkrétně v roce 
1947, byl do Prahy přiveden dálkovým plyno-
vodem svítiplyn z plynárny v Záluží u Mostu. 
Tím započala další etapa rozvoje tuzemského 
plynárenství postavená na rušení lokálních 
plynáren a napojování obcí na velkokapacit-
ní zdroje dálkovými plynovody. V letech 1974 
až 1988 pak v Praze probíhala tzv. záměna 
svítiplynu za zemní plyn, čímž nastoupila 
nová, modernější, ekologičtější a především 
bezpečnější éra plynárenství. 

V roce 1993 byla zahájena privatizace tu-
zemského plynárenství. V jeho rámci vznikla 
dne 31. prosince 1993 Pražská plynárenská, 
která zajišťovala dodávku zemního plynu 
obyvatelstvu a průmyslovým podnikům 
v Praze a bezprostředním okolí. Po otevření 

trhu se zemním plynem v roce 2007 začala 
společnost získávat nové zákazníky i mimo 
svůj tradiční domovský region a v roce 2012 
vedle zemního plynu začala dodávat i elektři-
nu. Od poloviny roku 2014 je Pražská plyná-
renská ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Bonusy pro své zákazníky
V rámci vysoce konkurenčního a z hlediska zá-
kaznické veřejnosti mnohdy ne zcela přehled-
ného prostředí na energetickém trhu, vyznává 
a uplatňuje Pražská plynárenská důsledně 
a dlouhodobě hodnoty, jako jsou spolehlivost, 
férové jednání, stabilita a kvalita služeb, které 
nabývají v dnešní době na významu. 

Pro Pražskou plynárenskou je ve vztahu 
k zákazníkům typické, že se snaží nekončit 
pouze spolehlivou dodávkou zemního ply-
nu nebo elektřiny. Jde dále nad tento rámec 
a poskytuje přidanou hodnotu v podobě 
různých, mnohdy unikátních a v tuzemsku 
ojedinělých, souvisejících služeb, výhod 
a bonusů, které budou její zákazníci dříve 
či později potřebovat. Mohou se tak mimo 
jiné vždy spolehnout na účinnou pomoc při 
opravě či servisu, modernizací otopného sys-

tému nebo při zajištění nových spotřebičů 
a zařízení za výhodných podmínek. V rámci 
věrnostního programu jsou jim poskytovány 
slevy na pobytové nebo poznávací zájezdy 
u renomovaných cestovních kanceláří, do 
hotelů, sportovních či kulturních zařízení.

Stlačený zemní plyn - CNG
Pražská plynárenská podporuje nové, ekolo-
gické a efektivní technologie, zavádění ko-
generačních nebo trigeneračních jednotek 
a zejména pak využití stlačeného zemního 
plynu (CNG) v dopravě, které patří mezi její 
strategické projekty

Zákazníci Pražské plynárenské mají k dis-
pozici také zvýhodněné ceny při nákupu 
nových osobních nebo užitkových vozidel 
poháněných stlačeným zemním plynem 
(CNG). Již 8 let provozuje Pražská plynáren-
ský svou autopůjčovnu vozidel s pohonem 
na stlačený zemní plyn, která byla vůbec prv-
ní svého druhu v České republice. Na území 
Prahy provozuje společnost dále 5 plnicích 
CNG stanic a před zahájením výstavby je ně-
kolik dalších. Kromě vlastního vozového par-
ku, v jehož rámci využívá Pražská plynáren-
ská prakticky výhradně vozidla s pohonem 
na stlačený zemní plyn, je tradičně aktivní 
součástí různých projektů, které se o využití 
zemního plynu v dopravě významně zasazu-
jí, příkladem je převod vozidel svážejících 
domovní odpad a vozidel čistích ulice, na po-
hon stlačeným zemním plynem (CNG).

Zodpovědný přístup
Dlouhodobě se Pražská plynárenská podílí 
na aktivitách a projektech týkajících se roz-
voje občanské společnosti a šetrného přístu-
pu k životnímu prostředí. Milovníci umění 
jistě ocení významnou a svým rozsahem jedi-
nečnou sbírku české koláže, kterou Pražská 
plynárenská uchovává v rámci Galerie Smeč-
ky, kterou provozuje prostřednictvím svého 
nadačního fondu.V tuzemsku unikátní je 
svým zaměřením Muzeum plynárenství, kte-
ré existuje již šestnáct let právě díky podpoře 
Pražské plynárenské.

Pražská plynárenská je veřejností vnímána jako jeden z mála tradičních dodavate-
lů energie působících na tuzemském trhu. Patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější 
tuzemské dodavatele energií, jimiž zásobuje bezmála 420 tisíc odběrných míst po 
celé České republice. Mezi její hlavní priority ve vztahu k zákazníkům patří zajištění 
komfortního zákaznického servisu, energetické bezpečnosti a širokého spektra nad-
standardních služeb - v tuzemsku mnohdy ojedinělých.

Tradiční dodavatel energie
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