
© Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Podrobnosti a další informace: www.smartcityvpraxi.cz                                           1 

                           Elektrické autobusy  
                         pro město IX 
                                                Interaktivní brožura o elektrických  
                                                autobusech v zastoupení odborné konference 
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                                        Příležitostná publikace portálu Smartcityvpraxi.cz, listopad 2020 

Úvodem 

Milí čtenáři, letos jsme se rozhodli nahradit již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“ touto interaktivní brožurou. 
Důvodem je současná poněkud nepřehledná a neustále se měnící situace ve vládních protiepidemických opatřeních a zároveň Váš setrvalý zájem 
o problematiku elektrických autobusů, tedy především (ale netoliko) bateriových elektrobusů. Zmíněnou interaktivností je míněno to, že k článkům 
můžete klást své dotazy přímo jejich autorům na uvedených kontaktech, anebo prostřednictvím naší redakce na adrese uvedené v tiráži na poslední 
straně. Začtěme se tedy nyní společně do zajímavých informací o elektrických autobusech, rozmanitých způsobech jejich nasazení, souvisejících 
technologiích, způsobech financování a obchodních modelech. Rozhodně je tu o čem přemýšlet a dále to uplatňovat v praxi.        

Jakub Slavík, konzultant a odborný redaktor publikace  

Jak se vyvíjí svět evropských elektrobusů 
Jako konzultanti sledujeme průběžně vývoj 
v oblasti elektrobusů. Dlužno říci, že v uplynulých 
měsících to byl zejména vývoj ve zbytku Evropy – 
domácí vody byly v tomto ohledu až na výjimky 
spíše stojaté. Na tomto vývoji nás zaujaly některé 
zajímavé momenty. 

Vývoj počtu a podílu 

Z grafu převzatého z analýzy spřátelené nizo-
zemské konzultační firmy Chatrou CME 
Solutions, týkající se autobusů nad 8 tun 
s alternativními pohony v zemích Západní 
Evropy a v Polsku, je patrno, že počet auto-
busů s alternativním pohonem od roku 2014 
průběžně stoupá. V roce 2019 jejich počet 
vzrostl o téměř 70 % oproti roku 2018, zatímco 
celkový počet registrovaných městských auto-
busů vzrostl o cca 22 %. Největší nárůst podí-
lu přitom zaznamenávají bateriové elektro-
busy: Jejich počet se oproti roku 2018 více 
než ztrojnásobil a přiblížil se ročním počtům 
registrovaných hybridů a autobusů na CNG. Podíl elektrobusů na 
celkovém počtu registrovaných městských autobusů zároveň 
stoupl z necelých 5 % v roce 2018 na téměř 12 % v roce 2019. 
Podobně tomu nejspíš bude i v roce 2020. Od začátku roku bylo 
v uvedených zemích zaregistrováno přes 1000 „velkých“ elektro-
busů, od roku 2012 tedy přes 4000 vozidel.  

Země a výrobci 
V období 2012 – září 2020 byl tržním leadrem elektrobusů ve sle-
dovaných zemích nizozemský VDL se svými 770 elektrobusy 
(18,9 % trhu). Následuje čínský BYD – sám nebo ve spolupráci 
s britským výrobcem Alexander Dennis – a polský Solaris. 
V samotném třičtvrtěletí 2020 však na evropské špičce stojí 
Solaris s 242 zaregistrovanými elektrobusy. Pro srovnání, český 
leader SOR až dosud dodal téměř 70 z více než 100 elektrobusů 
na linkách v ČR, další desítky jich jezdí v zahraničí.  

Z pohledu zemí bylo v období 2012 – září 2020 na špičce EU 
Nizozemí s celkem 880 elektrobusy. Významný rozvoj elektro-
busů ukazuje také Francie, Velká Británie a Německo.  

Podíváme-li se ovšem za hranice EU, zjistíme, že ambice stát se 
evropskou jedničkou v počtu elektrobusů má ruské hlavní město 
Moskva, donedávna vyhlášená doména trolejbusů. Jejich provoz 
však byl v roce 2020 zcela ukončen a do roku 2024 je plánováno 
nasazení celkem 2600 elektrobusů od domácích výrobců GAZ 
a KAMAZ. Ti se tak nejspíš stanou evropskými leadry mimo EU.  

Na evropském trhu bateriových elektrobusů se zároveň objevují 
noví hráči – jak značky dlouhodobě zavedené (například MAN), 
tak zcela noví, inovativní výrobci, jako třeba litevský Dancer Bus.  

Technologie nabíjení 

U průběžně dobíjených elektrobusů se v EU široce uplatňuje 
uzemněné dobíjení čtyřpólovou konzolí se standardizovaným 
rozhraním, ať už „shora dolů“ (OppCharge) nebo „zdola nahoru“. 
Naproti tomu zmíněná Moskva zde jde svojí vlastní cestou.  

Velké parky elektrobusů vyžadují i potřebné technologie opti-
malizující jejich nabíjení v garážích. Evropský trh těchto techno-
logií je postupně obsazován dodavateli elektrobusů a nabíjecích 
stanic, kteří dodávají kompletní řešení včetně optimalizace, nebo 
specializovanými technologickými firmami. 

Palivočlánkové autobusy  
V řádově nižších, ale rychle rostoucích počtech jsou v EU vidět 
i palivočlánkové autobusy. Jejich největší park – celkem 37 vo-
zidel – má v současné době německý Kolín nad Rýnem.  

Vedle tradičního belgického dodavatele palivočlánkových auto-
busů Van Hool se zde objevují nové „tváře“ – například polský 
Solaris se svojí palivočlánkovou verzí elektrobusu, portugalský 
CaetanoBus nebo francouzská Businova.  

I jinde než na městských linkách  
Stále více se v Evropě i jinde ve světě objevují další příklady 
nasazení elektrobusů. Patří k nim především školní elektrobusy, 
meziměstské elektrobusy, ale také třeba pojízdné knihovny. Jak 
patrno, zelený je strom života – svět elektrobusů nevyjímaje.    

Jakub Slavík 

Obrázek © Chatrou CME Solutions (překlad redakce)  
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Podpora nákupu elektrických autobusů z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) 

IROP 2014-2020  
Ministerstvo pro místní rozvoj 
jako Řídicí orgán Integrovaného 
regionálního operačního progra- 
mu (IROP) podporuje v pro- 
gramovém období 2014-2020 
formou dotací také investice na 
obnovu nebo rozšíření vozového 
parku veřejné dopravy. Ve vyb-
raných výzvách specifického cíle 
1.2 Zvýšení podílu udržitel-
ných forem dopravy je na úze-
mí České republiky mimo území 
hl. m. Prahy podporován nákup 
nízkoemisních a bezemisních 
vozidel pro veřejnou dopravu v závazku veřejné služby. 

Mezi nízkoemisní vozidla patří autobusy využívající alternativní 
palivo CNG a LNG. Skupina bezemisních vozidel je pestřejší, 
tvoří ji jak tramvaje a trolejbusy pro městskou drážní dopravu, tak 
autobusy na elektřinu nebo vodík. Jak už vyplývá z názvu 
specifického cíle, projekty musí naplňovat základní principy 
udržitelné mobility, přispívat ke snížení zátěže způsobené 
individuální automobilovou dopravou a podpořit přepravní výkony 
veřejné dopravy. 

Oprávněné žadatele dominantně představují dopravci ve veřejné 
dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, kteří předkládají své projekty do výzev IROP. 
Hodnocení projektů zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj 
České republiky, příspěvková organizace Ministerstva pro místní 
rozvoj. Míra podpory celkových způsobilých výdajů projektů 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí v IROP 
standardních 85 %.  

Specifický cíl 1.2 IROP se kromě vozidel pro veřejnou dopravu 
zaměřuje také na další aktivity – terminály a parkovací systémy, 
bezpečnost dopravy, cyklodopravu a telematiku pro veřejnou 
dopravu – a jeho celková alokace tak přesahuje 15 mld. Kč 
z EFRR. Přidělování podpory probíhá prostřednictvím dvou typů 
výzev – tzv. individuálních a integrovaných. Na podporu nákupu 
vozidel Řídicí orgán IROP vyhlásil celkem 5 výzev, z toho 3 výzvy 
určené pro celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy, 
resp. pro území tzv. uhelných regionů (tj. individuální výzvy č. 20, 
89 a 93), a 2 výzvy určené výhradně pro projekty na území 
metropolitních oblastí a významných aglomerací s výjimkou 
hl. m. Prahy (tj. integrované výzvy č. 50 a 51). 

Ve specifickém cíli 1.2 IROP bylo dosud schváleno téměř 500 
projektů za 14,2 mld. Kč z EFRR. Je tedy evidentní, že aktivita 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla je co do objemu finančních 
prostředků tou dominantní, představuje téměř 60 % specifického 
cíle. Z uvedené tabulky také vyplývá, že většina projektů již byla 
příjemci úspěšně dokončena. 

Hovoříme-li přímo o elektrických autobusech, jejich pořízení je 
součástí (některé projekty totiž kombinují druhy pořizovaných 
vozidel) přesně dvou desítek podpořených projektů, díky kterým 
dopravci dosud nakoupili 79 těchto vozidel.  

Elektromobilita zcela mění městskou hromadnou dopravu 
v některých menších městech. Příkladem může být třeba Kutná 
Hora, pro kterou Arriva Východní Čechy pořídila 5 elektrobusů, 
naftové autobusy byly vyřazeny nebo zůstávají ve vozovém parku 
pouze jako záložní.  

Hlavními hráči v této oblasti jsou ale samozřejmě dopravní 
podniky velkých českých měst. Ty se v posledních letech zamě-
řují také na rozvoj trolejbusové dopravy nezávislé na trakčním 
vedení. Díky podpoře z IROP tak jsou tato vozidla od roku 2018 
v provozu v Pardubicích, od září 2020 jsou parciální trolejbusy 
novinkou městské dopravy v Jihlavě. O další úroveň výš pak mají 
nakročeno v Ostravě, kde dopravní podnik v jednom ze svých 
projektů IROP realizuje nákup 5 vodíkových autobusů – na výsle-
dek se mohou všichni těšit v roce 2021. 

Vzhledem k tomu, že individuální výzvy již byly uzavřeny a v in-
tegrovaných výzvách zbývá k dispozici už jen velmi málo 
prostředků, přesunuje se pozornost na nové programové období 
2021–2027. 

IROP 2021-2027  
Příprava nového programového období stále probíhá a vzhledem 
k událostem roku 2020 je to poměrně dynamická záležitost. Jisté 
je, že jedním z nejvýznamnějších operačních programů bude 
znovu IROP a že míra podpory projektů se bude lišit podle kate-
gorizace regionů – od nejvyšší míry v méně vyspělých regionech 
přes přechodové až po hl. m. Prahu. V prioritě č. 2 zaměřené 
na zelenou, nízkouhlíkovou Evropu má mít nezastupitelné místo 
opět podpora udržitelné mobility. IROP tak, mimo jiné, přinese 
veřejným zadavatelům, resp. České republice jako členskému 
státu EU, významnou možnost směřovat k naplnění cílů/limitů 
stanovených např. revidovanou směrnicí o čistých vozidlech. 
V návrhu programového dokumentu IROP 2021–2027 v aktuální 
podobě totiž figurují tyto aktivity specifického cíle 2.1 Podpora 
udržitelné multimodální městské mobility v oblasti Nízko-
emisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu: 

 nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných 
služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie 
elektřiny nebo vodíku, 

 nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných 
služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě 
(tramvají nebo trolejbusů), 

 nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných 
služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo 
biometan. 

Obdobně se počítá s podporou výstavby plnicích a dobíjecích 
stanic pro veřejnou dopravu, pokud se podaří s Evropskou komisí 
dojednat podmínky veřejné podpory. 

Řídicí orgán IROP předpokládá, že objem prostředků aloko-
vaných na tuto podporu se bude pohybovat v mezích podobných 
dobíhajícímu období 2014–2020, tzn. v řádu mld. Kč z EFRR. 
Důležitým aspektem všech dopravních projektů v IROP bude 
stále soulad s principy udržitelné mobility. Všechna města 
nad 40 tisíc obyvatel, na jejichž území budou realizovány tyto 
projekty, budou muset disponovat plnohodnotným plánem 
udržitelné městské mobility. V menších obcích a městech 
budou žadatelé své projekty strategicky odůvodňovat, popisovat 
jejich návaznost a partnerský přístup při přípravě tzv. Kartou 
souladu projektu s principy udržitelné mobility.  

S vyhlášením první výzvy v oblasti nízkoemisních nebo bez-
emisních vozidel pro veřejnou dopravu se počítá bezprostředně 
po schválení programového dokumentu IROP 2021–2027 
Evropskou komisí, pravděpodobně ve druhé polovině roku 2021. 
Proto se určitě vyplatí průběžně sledovat web irop.mmr.cz, kde 
budou vždy zveřejněny aktuální informace. 

Martin Janda, MMR ČR 

Dotazy k článku vyřizuje redakce  

http://www.smartcityvpraxi.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/
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ČEZ ESCO – realizace dobíjecích zázemí pro provoz elektrobusů 

Rozvoj bateriových elektrobusů s sebou 
přináší i nutnost řešení dodávky elek-
trické energie pro dobíjení. Požadavky 
na dobíjení je potřeba pečlivě plánovat 
od začátku celého procesu úvah o za-
vádění elektrobusů do provozu. Poža-
davky se v zásadě odvíjejí od způsobu 
využívání elektrobusů (nájezdy vozidel), 
požadovaných výkonů, typů dobíjecích 
stanic a možností připojení z hlediska 
distribuční soustavy. 

Rozvoj elektrobusů v ČR   
V ČR zavádějí elektrobusy jak 
stávající dopravní podniky, tak také 
soukromí dopravci. Dopravní pod-
niky již mají obvykle zavedený pro-
voz v elektrické trakci, využívají 
nasmlouvané příkony s provozova- 
teli distribučních soustav a budují 
napájecí zázemí s využitím stáva-
jících napájecích kapacit (dodatečné vyvedení výkonů z měníren 
apod.). Dopravci spolu s nově zaváděným provozem elektrobusů 
řeší výběr a výkon dobíjecích stanic především podle oče-
kávaných provozních charakteristik.  

Noční dobíjení z nízkého napětí   
V případě požadavků nižšího denního nájezdu vozidel (typicky 
méně než 160 km) je postačující tzv. noční (sedlové) dobíjení 
o výkonech dobíjecí stanice typicky 30 – 50 kW. Z hlediska 
distribuční soustavy postačuje v tomto případě připojení do sou-
stavy nízkého napětí.  

Příkladem takového dobíjení je elektrobusový provoz ve Vrchlabí 
(viz obrázek vpravo nahoře) s provozem 2 městských elektrobusů 
dobíjených ze dvou nočních (sedlových) stanic. S rostoucím 
instalovaným výkonem (větší množství dobíjecích stanic) na 
odběrném místě je vhodné zajistit regulaci výkonu dobíjecích 
stanic, případně realizovat dodávky elektrické energie ze sou-
stavy vysokého napětí. 

Rychlé dobíjení během dne z vysokého napětí  
Pokud je požadován vyšší denní nájezd (typicky 200 – 350 km), 
zvažují dopravci využití kombinaci nočního (sedlového) dobíjení 

a rychlého dobíjení. V případě rychlodobíjecí stanice se výkony 
pohybují obvykle kolem 150 kW a výše.  

Z hlediska distribuční soustavy je již obvykle vyžadováno při-
pojení do soustavy vysokého napětí s využitím distribuční trafo-
stanice. Příkladem tohoto typu dobíjení je elektrobusové depo 
v Trutnově s provozem 4 městských elektrobusů dobíjených 
ze 4 nočních (sedlových) stanic a 1 rychlodobíjecí stanice – viz 
obrázek vlevo dole. Zajímavostí tohoto projektu je, že bezemisní 
elektrická energie napájející depo je dodávána z vlastní spotřeby 
Elektrárny Poříčí, která ročně vyrobí více než 200 milionů kWh 
ekologické elektřiny z čisté biomasy.  Součástí projektu je vedle 
rozvodů pro kompletní pětici dobíjecích stanic i jejich servis a 
provozování po dobu pěti let, včetně služby „Next business day“, 
tj. zprovoznění stanice v co nejkratším čase v případě poruchy. 

V případě požadavků na tzv. průběžné (či oportunitní) dobíjení, 
jako např. ultrarychlé dobíjení čtyřpólovou střešní konzolí nebo 
„reverzním pantografem“ standardu OppCharge, jsou využívány 
výkony dobíjecí stanice vyšší než 300 kW a zde je připojení 
do distribuční soustavy vysokého napětí nutností. Tento typ do-
bíjení se využívá v rámci obsluhy frekventovaných linek s krátkým 
nabíjením na konečných obratištích. 

ČEZ ESCO – spolehlivý partner 
pro realizaci dobíjecích zázemí   
Společnost ČEZ ESCO realizuje řadu pro-
jektů realizace dobíjecích zázemí pro pro-
voz elektrobusů. 

Komplexní realizace zahrnuje projektovou 
dokumentaci, dodávku dobíjecích stanic, 
zasíťování a připojení k distribuční sou-
stavě, servisní a revizní služby, regulování 
dobíjecího výkonu dle potřeb dopravce 
s důrazem na minimalizaci nákladů a na-
bídku dodávky elektrické energie vč. certi-
fikované zelené energie. V nabídce je také 
možnost profinancování výstavby formou 
dlouholeté smlouvy na provozování dobí-
jecího zázemí.  

V případě, že dopravce uvažuje o realizaci 
elektrobusové dopravy a řeší otázky nabí-
jení, výběru dobíjecích stanic nebo mož-
ností připojení k distribuční soustavě, je 
spolehlivým a prověřeným dodavatelem 
komplexního řešení právě společnost ČEZ 
ESCO.  

Martin Machek, ČEZ ESCO, www.cezesco.cz  

Foto © ČEZ ESCO a Krkonošský deník 

Dotazy k článku vyřizuje redakce. 
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Špatné ovzduší v Sofii a řešení jménem superkapacitorový elektrobus   

V roce 2021 bude v Sofii jezdit 45 superkapacitorových elektrobusů. 
Průkopníkem je výrobce Chariot Motors, který se stal světovým doda-
vatelem tohoto inovativního řešení.  

Ekologické problémy v Sofii    
Bulharské hlavní město Sofia má jedno z nejvíce znečištěných 
ovzduší v Evropě. Soustavně v tomto ohledu porušuje parametry 
stanovené Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií 
v oblasti kvality ovzduší. Zvyšuje tak riziko kardiovaskulárních, 
plicních a dalších fatálních onemocnění. Hlavními příčinami jsou 
zastaralý park autobusů MHD, automobilismus i poloha v údolí.  

Úroveň pevných částic (PM), NOx, SO2, O3 a CO2 překračuje 
v centru města přípustné normy, zejména v zimních měsících. 
Podle měření Evropské ekologické agentury (EEA) je ovzduší 
v Sofii „velmi nezdravé“ a má nejvyšší úroveň indexu znečištění.  

Řešení problému – elektrobusy  
V reakci na uvedené problémy znečištěného ovzduší má vedení 
města Sofie v plánu bezemisní park městských autobusů, nebo 
přinejmenším jeho významnou část. Během uplynulých šesti let 
byly ve městě testovány elektrobusy. Některé z nich využívaly 
baterie s pomalým dobíjením, jiné měly jako zásobník energie 
inovativní superkapacitorovou technologii. 

Tato technologie je určena pro průběžně dobíjené elektrobusy – 
koncept vhodný zvláště pro města s relativně krátkými linkami a 
snadným přístupem k vlastnímu zdroji energie v podobě trakční 
sítě tramvají, trolejbusů nebo metra. To je také případ Sofie.  

Úspěšný pilotní projekt   
V roce 2014 představil v Sofii, jako vůbec poprvé v zemích EU, 
výrobce Chariot Motors inovativní superkapacitorový elektrobus.  

Pro jeho pilotní provoz byla zvolena linka 11 dlouhá v jednom 
směru celkem 11,2 km. Linka je charakteristická plochým teré-
nem, mírným silničním provozem a cca 14hodinovou denní pro-
vozní dobou. Na konečných zastávkách bylo instalováno po jed-
né rychlonabíjecí stanici typu DC/DC o nabíjecím výkonu 150 kW, 
zásobené elektrickou energií z trolejbusové sítě (viz foto).   

Testovacím vozidlem byl 12m nízkopodlažní elektrobus se dvěma 
dveřmi a dvěma elektromotory Siemens (2× 67 kW). Jako zá-
sobník energie sloužila 20kWh superkapacitorová jednotka 
s kapacitou spolehlivě a s rezervou dostačující na jízdu z ko-
nečné na konečnou. Jeho úspěšný provoz trval 18 měsíců.   

Proč superkapacitory pro průběžné dobíjení?  
Spotřeba trakční energie u elektrobusů Chariot (tzn. bez po-
mocných zařízení), prokázaná uznávanou německou laboratoří 
BELICON, činila pouhých 0,95 kWh/km. To je jedna z nejnižších 
hodnot u srovnatelných elektrobusů.  

A není to jen spotřeba energie, co činí superkapacitory atraktivní. 
Zatímco  trakční baterie  mohou  efektivně  a bezpečně  využít 

pouze svoji kapacitu v rozmezí 20 – 90 %, u superkapacitorů je to 
10 – 100 %. Superkapacitorový elektrobus se stejnou spotřebou 
na km a stejnou kapacitou zásobníku energie tak může na jedno 
nabití ujet větší vzdálenost než srovnatelný bateriový elektrobus.  

Superkapacitorový elektrobus také nepotřebuje noční nabíjení. 
Pro nutné manipulační jízdy mimo linkový provoz si vystačí 
s posledním nabitím na konci směny do prvního nabití na lince.  

Dalším přínosem superkapacitorů je to, že jejich životnost není 
významně snižována častým nabíjením a vybíjením. Chariot 
Motors dodává elektrobusy s 10letou plnou zárukou na super-
kapacitorovou jednotku.   

Superkapacitory jsou oproti bateriím také robustnější, eko-
logičtější a celkově bezpečnější. V náročných provozních 
podmínkách nehrozí k jejich vznícení nebo exploze. Své 
výkonové parametry si ponechávají v širokém rozmezí vnějších 
teplot –40 až +60 °C. Rovněž neobsahují škodlivé nebo toxické 
látky, tudíž nehrozí poškození životního prostředí a na konci jejich 
fyzického života nevznikají zvýšené náklady na likvidaci.  

Sofia zvolila superkapacitorové elektrobusy  

V lednu 2020 uvedl do pravidelného provozu sofijský městský 
dopravce Stolichen Electrotransport 15 superkapacitorových 
elektrobusů standardní délky 12 m, dodaných konsorciem Higer-
Aowei. Elektrobusy, vybavené 40kWh superkapacitory, jsou 
v pravidelném provozu na linkách 11, 84, 184 a 123 o průměrné 
délce v jednom směru 11 km. Významně přispívají ke zlepšení 
ovzduší ve městě. Od ledna do října 2020 díky nim klesly emise 

CO2 o 20 678 kg a emise NOx o 60,2 kg. 

V říjnu 2020 uzavřel Stolichen Electrotransport novou 
smlouvu na 30 superkapacitorových elektrobusů 
s Chariot Motors, k dodání v roce 2021. Celkový počet 
45 superkapacitorových elektrobusů v Sofii tak bude 
představovat 7 % veškerého parku městských autobusů.  

Elektrobusy Chariot – více měst, více 
řešení, žádné uzamčení zákazníka  
Superkapacitorové elektrobusy Chariot ale nejsou 
v provozu pouze v Sofii. Kupříkladu park 37 těchto 
elektrobusů již úspěšně slouží v izraelském Tel Avivu. 
Dalších 5 elektrobusů obsluhuje linky v Bělehradě a 
3 elektrobusy jezdí v bulharském městě Gabrovo. Chariot 
úspěšně předvedl skvělé vlastnosti své technologie také 
v několika pilotních projektech zahrnujících rakouský 
Graz, italskou La Spezii a dánský Aalborg. V přípravě na 
rok 2021 jsou další pilotní projekty, především v italském 
Turíně, Budapešti a bosensko-hercegovském Sarajevu.  

Kromě vlastního dvoupólového dobíjení používaného 
například v Sofii lze tyto elektrobusy dodat také se čtyřpólovým 
rychlým nabíjením obou evropských standardů (střešní čtyřpólová 
konzole nebo reverzní pantograf standardu OppCharge). Tím 
jsou zcela kompatibilní s nabíjecí infrastrukturou pro jiné 
elektrobusy užívající některý z těchto standardů. Odlišná fyzika 
zásobníku energie tedy rozhodně není důvodem pro tzv. 
uzamčení zákazníka (vendor lock-in), rozhodne-li se dopravce 
pro superkapacitorové elektrobusy Chariot.  

Pro zákazníky, kteří – z jakéhokoli důvodu – preferují elektrobusy 
pouze s pomalým nočním nabíjením, nabízí Chariot Motors 
rovněž kompletní produktovou řadu „nočních“ bateriových elek-
trobusů o délkách 8,4 m, 12 m a 18 m s odpovídajícími přeprav-
ními kapacitami a bateriemi o kapacitách 172, 345 a 516 kWh 
(v tomto pořadí). V závislosti na provozních podmínkách může 
jejich denní dojezd dosáhnout 200 km i více. 10 těchto elektro-
busů již slouží na linkách v Tel Avivu.  

Zkrátka: Superkapacitory pro průběžně dobíjené elektrobusy a 
baterie pro elektrobusy s pomalým nočním nabíjením – to je 
osvědčená koncepce, kterou nabízí Chariot Motors.   

Chariot Motors; www.chariot-electricbus.com   

Foto © Chariot Motors 

Dotazy k článku vyřizuje redakce.

http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.chariot-electricbus.com/


© Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Podrobnosti a další informace: www.smartcityvpraxi.cz                                           5 

Problém jménem netrakční spotřeba elektrických autobusů a jeho možné řešení  

Spotřeba elektrické energie u jakéhokoli elektrického vozidla zahrnuje 
jednak trakční spotřebu – energii pro vlastní pohon, a jednak netrakční 
spotřebu – energii pro všechna ostatní zařízení. Zejména u bateriových 
elektrobusů může právě netrakční spotřeba představovat problém, 
protože významně ovlivňuje dojezd vozidla na jedno nabití baterií. 

Netrakční spotřeba a její struktura   
Netrakční spotřeba zahrnuje zejména energii pro topení a 
klimatizaci, pro hydraulická a pneumatická zařízení (kompresory, 
čerpadla), pro osvětlení, pro odbavovací a informační systémy 
ve vozidle a pro všechna ostatní drobná zařízení zásobovaná 
z palubní 24V baterie – stejně jako u kteréhokoliv vozidla se spa-
lovacím motorem, jehož baterii průběžně dobíjí alternátor. 

Jak ukazuje graf níže, netrakční spotřeba elektrické energie 
u elektrického autobusu je ve středoevropských zeměpisných 
podmínkách v ročním průměru jen o málo menší než trakční 
spotřeba. Podíl netrakční spotřeby se přitom během roku mění 
od necelých 30 % zkraje léta po více než 60 % v zimním období. 
Ačkoli tato čísla odpovídají výsledkům měření u trolejbusů v po-
baltské Gdyni, lze je – podle informací, které jsou k dispozici – 
víceméně akceptovat i pro podmínky 
českých měst. 

Výkony netrakčních zařízení   
Míru, jakou se jednotlivá pomocná za-
řízení podílejí na celkové netrakční 
spotřebě, lze odvodit od jejich obvyklého 
výkonu – viz tabulka vpravo nahoře. Jak 
je vidět, na netrakční spotřebě se nejvíce 
podílí topení a klimatizace a nejméně 
dobíjení 24V vozidlové baterie. Je přitom 
patrné, že v porovnání s topením a klima-
tizací je spotřeba všech ostatních pomoc-
ných zařízení, pneumatická a hydraulická 
čerpadla nevyjímaje, významně nižší. 
Na topení a klimatizaci – v našich pod-
mínkách tedy především na topení – je 
proto třeba se zaměřit při snižování 
netrakční spotřeby. 

Je přitom třeba si uvědomit i to, že za-
tímco trakční spotřeba se týká pouze 
jízdy, netrakční (pomocná) zařízení ob-
vykle spotřebovávají energii bez ohledu 
na to, zda autobus jede nebo stojí. 
Plynulá jízda s minimem zbytečných pro-
stojů tedy jednoznačně přispívá ke sní-
žení podílu netrakční spotřeby v přepočtu na ujetý kilometr. 

Snižování netrakční spotřeby – jak a proč   
Nutnou konstrukční podmínkou pro snížení netrakční spotřeby je 
odpovídající tepelná izolace vozidla a jeho interiéru. 

Základem pro další snižování netrakční spotřeby je optimalizace 
vnitřní teploty ve vozidle, tedy zabránění jeho přetopení. 
Pozornost je třeba věnovat zejména topení při delších 
zastávkách, kdy je autobus prázdný.  

Jiným možným způsobem je inteligentní 
řízení netrakční spotřeby. Tím se rozumí 
přizpůsobení jejich spotřeby provozu 
vozidla. Konkrétně jde o využívání reku- 
perované energie pro netrakční zařízení, 
tedy zejména vytápění, přednostně bě-
hem brzdění vozidla. 

Využití tepelných čerpadel místo elek-
trických přímotopů může snížit spotřebu 
elektrické energie pro vytápění o 50 až 
70 %, tedy velmi významně, s příznivým 
dopadem na snížení celkové spotřeby 
energie řádově v desítkách procent. 
Ve městech s velmi nízkými teplotami 
v zimě je přesto užitečné v elektrobusech 
v případě potřeby přitápět naftovým 
topením. Jiná situace je u trolejbusů – či 
obecně, u elektrických autobusů s dy-
namickým dobíjením na celé nebo části 
své trasy (IMC), které mohou zvýšenou 
spotřebu netrakční energie řešit zvýše-
ným odběrem z příslušně dimenzované 
trolejové sítě. 

Při mimořádných situacích (například 
vážné provozní problémy v dopravě), kdy 
by netrakční spotřeba ohrožovala provoz 

elektrobusu a jeho spolehlivý dojezd, je vhodné omezit vytápění 
interiéru i za cenu jistého dočasného nepohodlí pro cestující. 
Například snížení vnitřní teploty ve vozidle při takovéto situaci 
o 5 °C umožní snížit spotřebu energie o cca 0,3 kWh/km, přičemž 
obvyklá trakční spotřeba standardního elektrobusu je kolem  
1 kWh/km. 

Obráceně, pro efektivní provoz elektrických autobusů je žádoucí 
vyjít vstříc provozu elektrobusů vhodným řešením povrchové 
dopravy tak, aby se podobným situacím zabránilo. Toho lze 
dosáhnout například oddělenými jízdními pruhy, případně 
inteligentním řízením dopravy s předností autobusů na křižo-
vatkách. 

Netrakční spotřebu jako celek může významně ovlivnit inte-
ligentní energetický management vozidla, který umožní tuto 
spotřebu předvídat, a následně optimálně hospodařit s energií.   

Hospodaření s netrakční spotřebou bude mít pozitivní vliv na do-
jezd vozidla. Obráceně, při daném požadovaném dojezdu, má 
vliv na potřebnou velikost a s ní i cenu trakčních baterií, která 
tvoří významný podíl (řádově desítky procent) na celkových 
investičních nákladech elektrického autobusu. 

Doc. Mikołaj Bartłomiejczyk, Politechnika Gdańska  
a redakce Smartcityvpraxi.cz 

Graf © autor; ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz 

Dotazy k článku vyřizuje redakce. 
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Depo pro elektrobusy v Malmö ukazuje chytré řešení pro nabíjení rozsáhlých 

elektrobusových parků 
Malmö na jihu Skandinávského poloostrova je se svými více než 300 ti-
síci obyvatel třetím největším švédským městem. Jeho oceánské pod-
nebí je spíše mírné, ovšem také velmi vlhké. Zimní teploty přitom 
dokážou i zde klesnout až pod –20 °C. Vedle příměstských vlaků je 
městská hromadná doprava v Malmö zajišťována početnými autobusy 
provozovanými největším severským dopravcem Nobina. Tak jako 
mnoho dalších severských měst má i Malmö strategii mít svůj auto-
busový park nízkoemisní. To by ovšem nebylo možné bez robustní na-
bíjecí a udržovací infrastruktury pro elektrobusy. 

Elektrobusové depo  
Důležitým krokem k naplnění tohoto strategického cíle je elek-
trobusové depo v Malmö (viz obrázek dole), které se stane nej-
větším elektrobusovým depem v severských zemích. Jeho 
výstavba začala na podzim roku 2020 a do provozu má být 
uvedeno na jaře 2021. 

Toto venkovní depo provozované zmíněným dopravcem Nobina 
bude vybaveno nabíjecími stanicemi schopnými nabít až 90 
elektrobusů od několika různých výrobců, zahrnujících mimo jiné 
značky jako Volvo, Solaris a MAN. Elektrobusy zde budou na-
bíjeny ze zásuvek standardu CCS/Combo2.  

Technické vybavení elektrobusového depa v této velikosti a v této 
zeměpisné oblasti musí reagovat na některé zásadní provozní i 
obchodní výzvy.  

Výzvy  
Nabíjet park o téměř 90 elektrobusů tradičním způsobem by zna-
menalo velké investice do nabíjecí infrastruktury a zároveň velko-
kapacitní a nákladné připojení depa k rozvodné síti. Při takovém-
to tradičním řešení musí být energetické jednotky i jejich připojení 
dimenzovány na špičkovou spotřebu. A to zdaleka není jediná 
výzva v tomto projektu.  

Obvykle prezentovaná 98% spolehlivost u jedné nabíjecí stanice 
může znít velmi dobře. Ovšem při nabíjení velkého parku elektro-
busů jako v případě Malmö musí být i takto nízká pravdě-
podobnost poruchy brána v potaz, jinak to skončí situací, kdy 
jeden nebo několik elektrobusů nemůže být kvůli poruše nabíjecí 
stanice nabito.  

Oproti naplnění nádrže dieselového autobusu trvá nabití baterií 
elektrobusu v depu mnohem déle. Než se zjistí porucha nabíjecí 
stanice a zjedná se náprava, může se stát, že se baterie elektro-
busu nestačí dostatečně nabít. Nenabitý nebo nedostatečně 
nabitý elektrobus by narušil linkový provoz. 

Ve většině případů, kdy je problém s nabíjecí stanicí, nebývá 
okamžitý zásah příslušně kvalifikovaných techniků na místě 
reálně možný, protože ti se jako naschvál zrovna nacházejí 
někde jinde a trvalo by dlouho, než by dorazili. Naproti tomu 
při dálkovém monitorování lze 80                  % případů vyřešit 
„měkkým“ opětovným zavedením systému nebo vzdálenou 
správou hardware. Jinými slovy, vzdálené monitorování je 
rychlejší a efektivnější. Kromě toho také zlepšuje přesnost 
diagnostiky a řešení problému, protože může využívat 
shromážděné záznamy z jednotlivých nabíjení. 

V neposlední řadě je třeba brát ohled na zmíněné severské 
podnebí. Depo včetně vnějších systémů musí být provozu- 
schopné po celý rok bez ohledu na extrémní povětrnostní 
podmínky v proměnlivých ročních obdobích. To by nebylo možné 
bez odpovídající konstrukce nabíjecích zařízení. 

Odpověď na výzvy: modulární a škálovatelné 
řešení značky Kempower... 
A nyní přichází na scénu severské elektrotechnické know-how. 
Finská společnost Kempower zkonstruovala a implementovala 
dynamicky řízenou nabíjecí infrastrukturu, instalovanou švédskou 
firmou LaddAlliansen Nordic Ab. Obrázek na konci článku 
ukazuje celou „rodinu“ jejích produktů pro nabíjení elektromobilů 
a elektrobusů.  

Nové depo v Malmö používá silové jednotky od Kempower 
propojené s nabíjecími stojany (satelity) spolu se samostatnými 
nabíjecími stranicemi – viz foto na protější straně nahoře.  

Energetické jednotky Kempower jsou modulární a dynamicky 
řízené. Základem nabíjecích stanic je 40kW silový modul. Čím 
větší výkon je třeba, tím více takovýchto modulů se spolu propojí. 
Modulární stavba vyžaduje méně místa, přitom dodává stejný 
výkon jako obvyklé nabíjecí stanice. Moduly fungují nezávisle – 
pokud má některý z nich problém, ostatní fungují dál. 

Díky inteligentní distribuci elektrické energie v rámci depa 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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využívající technologii Kempower lze efektivně vyhovět 
požadavkům na nabíjení velkého parku elektrobusů v denních 
i nočních hodinách 

Skříň odolná proti povětrnosti a speciální povrchová úprava 
elektroniky u všech nabíjecích zařízení Kempower reaguje na 
zmíněné výzvy, které kladou severské podmínky.  

Totéž platí i pro kabeláž. Všechny kabely zahrnují manipulační 
prvky, které kabelům brání dotknout se země. Díky nim se žádný 
kabel nezablátí, nezamáčí nebo nezamrzne. Kabely jsou také 
delší, než bývá u nabíjecích stanic běžné. To umožňuje ma-
névrování s kabely i v případě, kdy je zablokován přímý přístup 
k nabíjecí stanici. 

…a jejich chytré řízení 
Aby bylo zajištěno naprosto spolehlivé nabíjení, jsou nabíjecí 
stanice Kempower řízeny lokálně z technického rozhraní 
provozovatele a zároveň vzdáleně monitorovány z cloudu 
vševidoucím řídicím systémem s názvem  ChargEye, tedy 
„Nabíjecí oko“.  

Tento řídicí software zahrnuje několik algoritmů používajících 
umělou inteligenci se stro-
jovým učením, křížově po-
rovnávaných se zaznamena-
nými daty, tak aby výsled-
kem byla přesná a zároveň 
co nejrychlejší reakce na pro-
blém. Provozovatel depa tak 
může na svém technickém 
rozhraní využít buďto infor-
mace, které prošly vyhodno-
cením z ChargEye, nebo pří-
mé propojení s každou nabí-
jecí stanicí. 

Řešení založené na cloudu 
umožňuje bezdrátovou aktua- 
lizaci software a správu dat. 
Provozovatel může monito- 
rovat spotřebu energie, míru 
využití a stav nabíjecí sta-
nice. Servisní záznamy na 
úrovni jednotlivé nabíjecí 
stanice umožňují jejich pre-
ventivní údržbu, což spolu 
se vzdálenou diagnostikou 
zajišťuje nepřetržitý provoz 
nabíjecích stanic a zároveň 
snižuje celkové náklady na 
jejich údržbu.  

Pro komunikaci je zde pou-
žíván tzv. Open Charge Point 

Protocol (OCPP), který 
prosazuje aliance OCA 
(Poznámka: Aliance pro 
otevřené nabíjení neboli 
OCA, z anglického The 
Open Charge Alliance, 
je globální konsorcium 
více než 180 veřejných 
a soukromých leadrů 
v oblasti infrastruktury 
elektrických vozidel 
prosazujících otevřené 
standardy pro řešení 
v oblasti nabíjení vozi-
del.)  

Navzdory své průkop- 
nické roli v nabíjecí in-
frastruktuře elektrobusů 
představuje ChargEye 
robustní a odzkoušenou 
platformu. 

Je totiž založena na 
systému WeldEye, vyvi- 

nutém finskou společností Kemppi pro řízení ve svařovacím 
průmyslu, která je v provozu od roku 2008 a má více než 3000 
připojených uživatelských jednotek. 

Shrnuto  
Nahrazování autobusů se spalovacími motory elektrobusy 
pomáhá veřejné dopravě včetně autobusů být trvale udržitelnou. 
Nicméně pro mnoho autobusových dopravců je přechod 
z dieselových autobusů na elektrobusy více než jen otázka 
autobusů. Je to nový obchodní a provozní model s novou 
strukturou nákladů, kterým je třeba porozumět.  

Robustní a chytře řízená nabíjecí infrastruktura pomáhá reagovat 
na provozní i finanční výzvy tohoto nového druhu dopravy. 
Elektrobusové depo v Malmö, vybavené technologií Kempower, 
ukazuje, že něco takového je možné i v náročných severských 
povětrnostních podmínkách. 

Kempower a redakce Smartcityvpraxi.cz, www.kempower.com  

Foto a obrázky © Kempower 

Dotazy k článku vyřizuje redakce. 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.kempower.com/
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Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje
Stejně jako osobní automobilová doprava i 
veřejná doprava a nákladní doprava stále více 
směřuje ke snižování emisí. V některých 
oblastech, aniž bychom si to primárně uvědo-
movali, již tento trend nastal před mnoha 
generacemi. Tak například vlaková doprava. 
Dnes si již málokdo umí představit nádraží, 
kde stojí kouřící parní lokomotivy. V mnoha 
městech jezdí tramvaje a trolejbusy, které ve 
svém okolí neprodukují lokální emise. 
Schválně používám slovo lokální, protože 
výroba elektřiny a její emise jsou samostatná 
problematika. V naší škole baterií, postupně 
uveřejňované na portále Proelektrotechiky.cz, 
se zaměříme na oblasti dopravy, kde se použí-
vají baterie. Právě baterie budou nedílnou 
součástí všech vozidel, která aktivně snižují 
množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, 
čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové 
články. 

Vývoj od olova k lithiu   
Na poli baterií existuje mnoho druhů. Hlav-
ní chemické prvky a sloučeniny určují druh 
baterie. Nejznámější jsou olověné baterie, 
které jsou v každém vozidle a které startují motor a napájí 
základní spotřebu, když je motor vypnutý – viz foto vpravo 
nahoře.  

Olověné baterie najdeme ale také v tramvajích, vlacích a metru 
a mimo napájení palubní sítě slouží jako záložní zdroj pro 
ovládání brzd ve chvíli, kdy hlavní zdroj napájení, trakční síť 
není dostupná.  

V těchto vozidlech se můžeme setkat i jinými bateriemi, a to 
nikl-kadmiovými (NiCd) nebo nikl metal hydridovými bateriemi 
(NiMH). NiCd neboli nikl kadmiové baterie se dnes vyrábí pouze 
pro průmyslové použití, a to kvůli obsahu toxického kadmia. 
Právě kvůli kadmiu jsou postupně nahrazovány Nikl metal 
hydridovými bateriemi – NiMH. Oproti olověným bateriím mají tu 
výhodu, že netrpí ve chvíli, kdy jsou nedostatečně nabíjeny, a 
také mají v průmyslových variantách výrazně delší životnost. 
Baterie na bázi niklu se také dříve používaly jako trakční baterie 
pro elektrický pohon – například u trolejbusů jako range 
extender, tedy zásobník energie pro dojezd bez troleje, nebo 
u lokomotiv. Jejich zásadní nevýhodou je to, že jsou veliké a 
jeden článek má nízké nominální napětí o hodnotě 1,2 V oproti 
2 V u olověných baterií.  

Pro pohony vozidel ale zásadní revoluce nastává s příchodem 
lithiových baterií. Lithiové baterie mají výrazně vyšší hustotu 
energie, jsou lehčí, menší a vydrží více cyklů nabití-vybití než 
olověné i niklové baterie. 

Poznámka: V souvislosti s pohonem vozidel hovoříme o tzv. 
trakčních bateriích (z latinského trahere – táhnout).  

Využití lithiových baterií v elektromobilu ilustrují fotografie 
na vedlejší straně: Obrázek nahoře ukazuje na 3D modelu 
elektrického vozidla uložení jeho trakčních baterií. Fotografie 
na konci článku ukazuje demontáž trakčních baterií elektrického 
vozidla. 

Než se podíváme na lithiové baterie blíže, ukažme si zde ještě 
jednu zajímavost: Olověné baterie stále pohánějí elektrické lodě 
na Brněnské přehradě. Jejich nevýhoda v podobě velké hmot-
nosti se tu stává výhodou: Těžké baterie u dna lodi slouží záro-
veň jako balast stabilizující loď, aby se nepřevrátila. 

Různé druhy baterií – různé vlastnosti   
Samotná oblast lithiových baterií pak obsahuje spoustu druhů, 
které se liší svými vlastnostmi, životností a cenou. Dnes zatím 
neexistuje univerzální typ, který by umožnil použít lehkou, 

malou a levnou baterii s vysokým množstvím 
energie, vysokým výkonem i životností, a proto 
se pro každou aplikaci hodí jiný typ lithiové 
baterie.  

Ve škole baterií se podíváme na jednotlivé 
aplikace, tak abychom porozuměli, které baterie 
jsou pro kterou z nich nejvhodnější. Graf na této 
stránce ukazuje pro úvodní představu spe-
cifickou energii baterií určenou ve Wh/kg. 

Základní kritéria výběru baterií 
Při volbě bateriového systému pro vozidlo je pak 
potřeba určit několik základních kritérií, které 
pomohou s výběrem vhodného typu trakční 
baterie. Zejména u vozidel hromadné dopravy, 
kde se nejedná o standardní sériovou výrobu, je 
veliký prostor pro přizpůsobení vozidla poža-
davkům konkrétního dopravce.  

Prvním determinantem typu trakční baterie je 
typ vozidla a jeho provozu.  

Baterie, která slouží jako range extender pro 
parciální trolejbusy, nebude vhodná pro vozidlo 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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s požadavkem na dlouhý dojezd, například meziměstský elek-
trobus, ale může být naopak ideální pro elektrobus s rychlým 
dobíjením na zastávkách, konečných stanicích apod.  

Pro tyto aplikace naopak nebude zcela vhodná baterie, která by 
byla použita např. v popelářském voze na elektřinu, protože to 
musí jezdit celou směnu bez možnosti dobití.  

Důležitým aspektem pro výběr vhodné technologie je také 
životnost, ze které plynou pozdější náklady na výměnu baterie. 
Některé lithiové baterie, jako např. lithium titanátové (LTO), mají 
veliké množství cyklů i kalendářní životnost a při správném 
návrhu umožní dosáhnout stejné životnosti, jako je plánovaná 
životnost celého vozidla. Další baterie pak umožní celodenní 
provoz bez nabíjení a baterie se nabijí v době, kdy vozidlo 
nejezdí, podobně jako je tomu u osobních elektromobilů.  

V neposlední řadě je třeba brát v potaz také bezpečnost. I v té 
se druhy lithiových baterií liší, proto je potřeba při výběru také 
zohlednit náročnost konstrukce celého bateriového systému. 

Život po životě 
Samostatným tématem, kterému se budeme také věnovat, je 
nakládání s bateriemi po tom, co již nebudou moci sloužit 

ve své původní aplikaci – vozidle. Likvidace 
baterií a jejich recyklace je dnes palčivé 
téma, které je stále otevřené. Recyklace a 
využití chemických sloučenin z baterií je stále 
předmětem výzkumu mnoha vědců po celém 
světě. Výzkum neulehčuje fakt, že lithiové 
baterie se liší svým chemickým složením. 
Výzkum je pak založen na možnosti vytěžit 
vzácné prvky, které lithiové baterie obsahují, 
a musí se složitě těžit většinou v rozvojových 
zemích světa. 

I po tom, co baterie doslouží ve vozidle, 
protože již nemá dostatečnou kapacitu, může 
sloužit jako stacionární zdroj energie. Oproti 
olověným bateriím je degradace lithiových 
baterií postupná – zjednodušeně řečeno, je 
lineární vzhledem ke stylu používání a věku, 
naopak olověné baterie mají jasně danou 
kalendářní životnost, po které jejich kapacita 
rychle klesá k nule, a jejich další využití tak již 
není možné. Naopak recyklace olověných 
baterií je jejich výrobci dobře zvládnutá a 
téměř celá vyřazená olověná baterie se dá 
recyklovat, a tím znovu použít. 

Druhotné využití vyřazených lithiových baterií, 
tzv. second life (anglicky: druhý život), je 

nové celosvětové téma. Na světě je několik pilotních projektů, 
kde se vyřazené baterie používají. U nás např. společnost 
nano power využívá vyřazené baterie LTO, které původně 
fungovaly ve vozidlech typu AGV (automatické manipulační 
roboty), jako zásobník energie ve svém stacionárním ener-
getickém úložišti, které používá pro měření kapacity nových 
baterií. Energie je zde přelévána z jedné baterie do druhé, čímž 
je jednak možno využít staré baterie, které již nemohly sloužit 
v původní aplikaci, a jednak se šetří náklady tím, že se výrazně 
snižuje spotřeba energie potřebné pro nabíjení baterií před mě-
řením kapacity. 

Co přináší škola baterií 
Naše škola baterií se zaměří na jednotlivé aplikace a rozebere, 
která konkrétní technologie je pro tento konkrétní typ aplikace 
vhodná. Detailně se podíváme na parciální trolejbusy, elektro-
busy s průběžným (oportunitním) i nočním dobíjením, tramvaje 
a vlaky, palivočlánkové autobusy a vozidla pro městské služby, 
jako např. popelářské vozy. 

František Šťastný, nano power a.s.; e-mail: stastny@nanopower.eu 

Foto © nano power a.s; graf © www.batteryuniversity.com   

Další informace: www.nanopower.eu   

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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Jak elektrobusy v Göteborgu motivují děti ke čtení  

Elektrobusy známe především z linkové dopravy ve 
městech. Mohou však sehrát i jinou, neméně zajímavou 
roli ve prospěch obyvatelstva a jeho nejmladší ge-
nerace. To je případ dvou elektromobilních knihoven, 
úspěšně provozovaných ve švédském Göteborgu.  

Čtení knížek – základ kvalitního 
života   
Čtení knih stimuluje představivost a tříbí jazyk, což 
je u dětí důležitým předpokladem, jak zvládnout 
vzdělání i celý další život. Na tomto základě vznikla 
v Göteborgu iniciativa „Město, kde čteme svým 
dětem“.  

Ne všichni obyvatelé však mají snadný přístup 
k veřejným knihovnám. Řešením jsou mobilní 
knihovny přestavěné z autobusů. Město zároveň 
chtělo udělat z mobilních knihoven atrakci, která 
sama o sobě vzbudí zvědavost a zájem nahléd-
nout dovnitř. V neposlední řadě bylo žádoucí, aby mobilní 
knihovny směly dojet kamkoli, včetně bezemisních zón nebo 
uzavřených prostor – například do nákupních center při různých 
událostech věnovaných knihám. 

Řešením těchto požadavků byly dva elektrobusy, od začátku 
postavené jako mobilní, či elektromobilní, knihovny pro děti 
a jejich rodiče. 

Elektromobilní knihovna pohledem technika   
Základem pro elektromobilní knihovny v Göteborgu se stal 
elektrobus Volvo 7900 Electric standardní délky 12 m, plně 
nízkopodlažní. Pohání jej 200kW elektromotor a v základní 
výbavě má přepravní kapacitu až 95 cestujících. Jako zásobník 
energie zde slouží 250kWh trakční baterie, nabíjené přes noc 
ze zásuvky typu CCS/Combo 2 výkonem 100 kW.  

Elektrobusy bez sedadel, ale se vším základním technickým 
vybavením včetně topení, větrání a klimatizace (HVAC), byly 
vyrobeny v závodě Volvo v polské Wrocławi a poslány finskému 
výrobci speciálních vozidel Kiitokori OY. Ten je vybavil atrak-
tivním interiérem pojízdné knihovny a opatřil přitažlivým ná-
těrem (viz fotografie). Jedna z nich tak připomíná pohádkový 
les, druhá podmořské plavidlo plující do jiných, tajemných 
světů. 

Elektromobilní knihovna pohledem 
provozovatele   
Elektromobilní knihovny patří v dopoledních hodinách 
předškolním dětem, odpoledne objíždějí různé zastávky na 
předměstí Göteborgu. V takovéto „elektromobilní knihovně“ 
je možné si nejen vypůjčit knihu, ale také se usadit na po-
hodlnou sedačku a v klidu si chvíli číst (viz foto).  

Původně byly provozovány od pondělka do pátku, ale díky 
svému velkému úspěchu brzy rozšířily svůj provoz i 
na soboty. 

Každá z elektromobilních knihoven předpokládá roční nájezd 
kolem 20 tisíc km, čili denně cca 70 – 80 km. K tomu jim výše 
zmíněné trakční baterie bohatě vystačí i s nutnou netrakční 
spotřebou na topení a klimatizaci, která je logicky v přepočtu 
na kilometr vyšší než u linkového provozu. 

Řidiči těchto mobilních knihoven jsou zaměstnanci města, jeden 
z nich je zároveň vedoucím tohoto projektu. O vše ostatní se 
stará výrobce Volvo na základě smlouvy. 

V jejím rámci zajišťuje Volvo kompletní provozuschopnost obou 
elektrobusů a jejich baterií za pevný měsíční poplatek. 
V nočních hodinách jsou tak tyto elektromobilní knihovny 
v rámci smlouvy umyty, uklizeny, nabity a technicky ošetřeny 
v garážích Volvo Truck Center v Mölndalu na předměstí 
Göteborgu. 

Součástí smlouvy je také zajištění všech potřebných oprav 
a údržby i požadovaných technických prohlídek jednou ročně. 

Oba elektrobusy jsou kromě toho propojeny s centrem Volvo 
Buses pomocí informačních technologií. Volvo Buses tak může 
průběžně sledovat stav každého z nich nebo dálkově ovlivňovat 
jejich provoz, například při průjezdu tzv. bezpečnými zónami 
ve městě – elektrobus tak automaticky omezí svoji rychlost 
při průjezdu kolem škol, knihoven apod. 

Úspěch od samého počátku   
Elektromobilní knihovny slaví od samého začátku své-
ho provozu v září 2020 velký úspěch mezi malými čte-
náři i jejich rodiči. Nadšené ohlasy veřejnosti předčily 
všechna očekávání provozovatelů. 

V neposlední řadě tyto elektromobilní knihovny, vůbec 
první ve Švédsku, šetří životní prostředí a klima díky 
svému bezemisnímu provozu a 80% spotřebě energie 
oproti srovnatelným dieselovým autobusům. 

Jakub Slavík 

Foto © AB Volvo   
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Jednoduché a funkční elektrické konektory s kódováním od Stäubli na elektrických 

lodích v Brně

A jeden netradiční příběh nakonec 
– o „elektrických autobusech“ na 
vlnách Brněnské přehrady. Zdejší 
lodní doprava je součástí Doprav-
ního podniku města Brna, a.s., 
která svoji činnost započala v roce 
1946. Od té doby brázdí osobní 
lodě brněnské moře výhradně 
na elektrický bateriový pohon. 
V současnosti podnik spravuje 
sedm lodí. Během plavební sezóny 
od poloviny dubna do poloviny října 
přepraví na 245 000 cestujících. 

Ekologické elektrické 
lodě s konektory 
Stäubli 
Pro provoz na Brněnské pře-
hradě je charakteristický elek-
trický pohon již více než sedm-
desát let. Tento fakt má nejen 
značný ekologický význam, 
neboť představuje účinné opat-
ření proti znečišťování vodá-
renské nádrže pro Brno ropnými 
produkty, ale rovněž přispívá 
k čistotě ovzduší a snižování 
hlučnosti v rekreační oblasti 
města Brna. Elektrizaci stanovuje vyhláška z roku 2015 
o vodních nádržích a vodních tocích, na kterých je zakázána 
doprava plavidel se spalovacími motory. 

Původní starší typy konektorů Stäubli byly dodávány již 
výrobcem plavidla. Jednalo se o řešení, které nedisponovalo 
kódováním, což mnohdy vedlo k problémům se zapojením 
(otočení polarity). 

Rekonstrukce nabíjecích stanic jako příležitost 

„V roce 2017 jsme rekonstruovali nabíjecí stanici a bylo nutné 
zabránit špatnému připojení,“ vysvětluje Martin Ecler, vedoucí 
lodní dopravy.  

V té době Stäubli uvádělo na trh nové typy konektorů, které díky 
mechanickému kódování vylučují chybné zapojení neboli 
prohození pólů a zároveň disponují krytím IP65 z důvodu 
všudypřítomné  vody  na molu. Stäubli  si klade  za cíl  zajistit  

rovněž bezpečnost lidem, kteří s konektory manipulují, a to díky 
ochraně dotyku IP2X v rozpojeném stavu.  

Nové řešení 
„Pomalé“ DC na-
bíjení trakčních 
olověných baterií 
s tekutým elektro- 
lytem a kapacitou 
1240 Ah v podpa- 
lubí lodi se vzhle- 
dem k požadav- 
kům na jednodu- 
ché a funkční za-
řízení s přihlédnu-
tím k  životnímu 
prostředí nabízelo jako vhodné řešení.  

Nabíjecí stanice se nachází na břehu, je vybavena 
jednopólovými vidlicemi 16BL a na lodi jsou namon-
továny proti-kusy – panelové zásuvky. Nabíjení probíhá 
maximálně 11 hodin v průběhu noci a lodě se poté 
vydrží plavit čistě na bateriový pohon 100 km, tedy celý 
následující plavební den. 

Stäubli, www.staubli.com  

Foto © Stäubli 

Dotazy k článku vyřizuje redakce.  
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 Pro ty, kdo o smart city 

nejen hovoří, ale sami je tvoří 
 

Co nabízí průmysl,  

banky a stát  

pro to Vaše  

smart city?  

 

odborné konference 

Smart city v praxi  
a Elektrické autobusy pro město 

www.smartcityvpraxi.cz

Elektrické autobusy pro město IX. Příležitostná publikace portálu Smartcityvpraxi.cz. Listopad 2020. Vychází v tisku a elektronicky 
Provozovatel portálu: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, IČ: 41993594. Adresa: K Podjezdu 596/18, 25101 Říčany. Tel. 323 631 119 

Šéfredaktorka: Ing. Pavla Slavíková. Odborný redaktor publikace: Ing. Jakub Slavík, MBA. 

Kontakt pro čtenářské dotazy k článkům: info@proelektrotechniky.cz 

NEPRODEJNÉ!  © Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 

Jemně Vás povedeme za ruku při zpracování  

té Vaší strategie smart city, protože nikdo 

nerozumí městu tak, jako ti, kdo jej řídí. 

 
Rozumíme řeči veřejného sektoru i soukromých firem – 

pomůžeme Vám s realizací projektů moderních technologií.  

 

Vyškolíme Vás v „smart“ 

problematice, tak jak 

právě potřebujete. 

 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/

