
Elektrické autobusy pro město VII 

Aktuální vývoj v oblasti elektrických 

autobusů ve světě a v ČR 
Jakub Slavík 

Praha 
21. 11. 2018 

 



Ing. Jakub Slavík, MBA  – Consulting Services 

 • Zázemí v dopravě, energetice, manažerském poradenství a 
vzdělávání manažerů 

• Konzultační a vzdělávací služby pro městskou mobilitu a 
smart city „na obou stranách stolu“ vč. aktualizace 
„oficiální“ metodiky smart city – MMR ČR 2018 (viz dále) 

• Uživatelé našich odborných  
služeb pro smart city  
a mobilitu: municipality, dopravci, ministerstva 

• Manažerské poradenství  
pro strategické řízení podniků 

• Portály www.smartcityvpraxi.cz a 
www.proelektrotechniky.cz  

• Konference (program 2018) 

‒ Smart city v praxi III 

‒ Elektrické autobusy pre mesto, Nitra   

‒ Elektrické autobusy pro město VII 

 
 

http://www.smartcityvpraxi.cz/o_nas.php
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference8.php
http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_24.php
http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.proelektrotechniky.cz/
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provoz a ekonomika 

– Vývoj v oblasti bateriových/superkapacitorových e-
busů ve světě a v ČR 

– Vývoj v oblasti palivočlánkových autobusů 

– Vývoj v oblasti autonomních elektrických minibusů 

• Závěrem k přemýšlení  
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Elektrické autobusy v kontextu smart city 
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Co rozumíme pod pojmem smart city?  

• Smart city = koncept strategického řízení města /obce/ regionu při 
němž jsou využívány moderní technologie takovým způsobem, aby 
docházelo k synergickým efektům mezi různými oblastmi činností s cílem  
– zvýšit kvalitu života občanů v daném městě 
– tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání 
– tím zvýšit jeho ekonomickou úroveň  

• To je objektivně fungující „motor“ konceptu smart city 
• Podmínkou jsou 

– Důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty  
řízení života ve městě 

– Synergie mezi „šedou“ a „zelenou“  
infrastrukturou města – chytré  
město je zelené město! 

• Dvě úrovně implementace  
smart city: 
– strategický dokument 
– rozvojové projekty 
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Elektrobusy jako součást infrastruktury SC  
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Aktualizace „oficiální“ metodiky smart city  

• Dokument „Metodika Smart Cities – Metodika pro přípravu a realizaci 
konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ – MMR ČR, 2018 

• Aktualizace původní obsáhlé metodiky smart cities z roku 2015 (TA ČR) 
• Hlavní smysl a cíl aktualizace: učinit metodiku srozumitelnou pro vedení 

měst a městských služeb 
– metodika určena pro města a obce bez rozdílu velikosti 
– hlavní cílová skupina: malá a střední města (>90 % všech sídel v ČR)  

• Struktura aktualizované metodiky 
– jednoduché a přehledné „tělo“ metodiky – cca  

20 stran, odborný garant MMR ČR; hlavní náplní  
aktualizace bylo odstranit „slovní smog“ a vnést  
jasnou strukturu 

– detailní informace k mobilitě, energetice a ICT ve SC 
v přílohách, odbornými garanty příslušná  
ministerstva (MD, MPO, MV), spolupráce univerzit  

– financování, hodnoticí indikátory smart city a další  
potřebné informace – odkazy na příslušné  
informační zdroje 
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Struktura městské mobility 
Celou cestu „od dveří ke dveřím“ propojuje koncept MaaS  s využitím ICT 

Realizovat čistou městskou mobilitu znamená řešit a 
prosazovat rovnováhu uvedených prvků městské mobility 
včetně podpory ekologických pohonů vozidel 

Elektrické autobusy 



Strategické řízení městské mobility  
v kontextu smart city 

• Základní přístup: cukr a bič 
– bič: regulace, příkazy, zákazy, omezení 
– cukr: uživatelsky přínosná alternativa  

využívající moderní technologie 

• Důležitý nástroj: SUMP – strategický dokument  
určený k uspokojování potřeb mobility osob a  
firem ve městech a jejich okolí za účelem  
zlepšování kvality života,  který náležitě  
zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace 

• Menší města a obce: dopravní generel nebo jiné dokumenty zohledňující 
principy SUMP 

• Základní podmínky úspěchu:  
– jasný cíl a strategie – provázání se strategií smart city, pozor na „mimoběžné“ 

strategie! 
– jednoznačný, průhledný a nediskriminující přístup ke všem účastníkům městské 

mobility 
– integrovaný přístup k zavádění moderních technologií, bránící nesystémovým a 

nekompatibilním řešením – jednotná koncepce „shora“, adaptace na konkrétní 
potřeby v dané lokalitě 
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Vývoj v oblasti 
bateriových/superkapacitorových 

elektrických autobusů 
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Trendy ve světě (1)   
• Po celém světě přibývají parky desítek i stovek e-busů (např. 100 Santiago de 

Chile, 200 Moskva); aktuálně největší park: 16 000 e-busů Šen-čen (Čína) 
• „Noční“ i průběžně dobíjené – standardizace rozhraní 

– Schunk Smart Charging 
– OppCharge – připojují se další firmy, interoperabilita v praxi (Trondheim) 

• Také zkušební projekty s individuálním řešením nabíjení přecházejí na standard 
(ZeEUS Münster)  

• Rozvojové technologie 
– superkapacitorové zásobníky  

energie – mimo Evropu  úspěšná  
historie, v Evropě se zkoušejí 

– indukční dobíjení – zatím  
v omezeném rozsahu 

– kontaktní spodní dobíjení  
– netradiční konstrukce vozidla  

(např. Alstom Aptis – viz foto) 

• Zvětšování parků e-busů – poptávka po podpůrných informačních systémech 
pro optimalizaci nabíjení, případně optimalizaci přidělování konkrétních vozidel 
konkrétním linkám (např. u Hamburger Hochbahn) 

• Bateriové zásobníky u trolejbusů stále více standard než výjimka 
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Foto © Alstom  



Trendy ve světě (2)   
• Ekonomika provozu e-busů 

– navzdory rostoucímu počtu vozidel jejich ceny významně neklesají – nižší TCO než 
diesel jsou stále spíše výhled než realita 

– v zahraniční dotační zdroje EU omezené – nutno spoléhat na vlastní zdroje 
dopravců, měst, popř. národní zdroje 

– UITP upozorňuje na nutnost směrovat dotace na mobilitu i do měst, nejen na 
transevropské sítě 

• Výsledek: od řízení investic k řízení celoživotních nákladů –  
koncept „elektrobus jako služba“ 
– pořízení + full service údržba  

(vč. baterií) za měsíční poplatek  
zohledňující disponibilitu  
– přenášení rizik spolehlivosti  
na dodavatele (například  
Volvo v Uddevalle, viz foto) 

– možnost zapojení dílen  
dopravců jako subdodavatelů 
(Graz perspektivně i u e-busů) 

• Evropa/Vých. blok: snaha více využívat zvýhodněné úvěry EIB 
• Někteří výrobci nabízejí vlastní leasingový program (např. BYD v USA)  
• Poptávka po konverzích dieselových autobusů na elektrický pohon 
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Evropský projekt ASSURED (1)   
• 10/2017 – 9/2021 
• Navazuje na ZeEUS, zahrnuje i nákladní 

a užitková vozidla 
• Zaměřen na vývoj nové generace  

modulární infrastruktury pro průběžné  
dobíjení elektrických vozidel vysokými  
výkony (do 600 kW) a podporu  
standardizace nabíjecích technologií,  
včetně např. inovativních strategií  
pro řízení dobíjení 

• Kromě kontaktních systémů dobíjení  
také indukční systémy s výkonem  
do 100 kW 

• Součástí projektu hodnocení a optimalizace nákladů, energetické 
efektivnosti a dopadů na distribuční síť 

• E-busy ve městech Turin/Lyon, Göteborg, Bayonne, Jaworzno, Helmond 
a Castejón – testování různých konkrétních technologií/postupů 
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Evropský projekt ASSURED (2)   
• Celkem 39 partnerů z 12 zemí (ČR ani český průmysl mezi nimi není) 
• Rozpočet projektu 23,6 mil. €, cca 80 % ze zdrojů EU 
• Dosavadní důležité závěry: 

– Projekty elektrických autobusů a nákladních vozidel musí komplexně 
hodnotit obchodně přepravní, provozně technologické, ekonomické a 
ekologické faktory  

– Ekonomika: nejen náklady, ale také tržby  
• vozidlo, které se nabíjí, nevydělává 
• poměr doby dobíjení k celkové době provozu těžkého elektrického vozidla 

(elektrobusu nebo nákladního  elektromobilu) < 10 % a měl by dále klesat 

– Výzva pro municipality: hlavním problémem městského provozu se stává 
městská logistika  
• klesají osobní auta, přibývají dodávky  

– rozvoj e-komerce 
• třeba porozumět dodavatelským řetězcům,  

stimulovat elektrifikaci 
• obtížné slaďování požadavků na nabíjecí  

infrastrukturu u různých oblastí e-mobility 

– Společný problém e-mobility ve městech:  
viditelnost vs. prostor 
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Situace a vývoj v ČR   
• Přibývají e-busy i parciální trolejbusy – jednotky až desítky vozidel pro městské 

DP i soukromé dopravce (např. ARRIVA nebo KAD) 
• E-busy – „noční“ i průběžně dobíjené 
• Různé způsoby průběžného dobíjení 

– první OppCharge: Ostrava (viz foto),  
připravuje se Praha AE 

– dobíjení z troleje:  9m e-midibusy  
v Č. Budějovicích, pokračování testů v Praze,  
plánuje Zlín 

– nestandardní řešení: Hradec Králové 

• Přetrvává závislost investic na dotacích z ESIF  
prostřednictvím IROP/ITI   
(„s dotacemi elektrobusem, bez dotací  
na korbě vétřiesky“ )  

• Pozor na reprodukci dotovaných bezemisních  
vozidel po ukončení životnosti 

• Málo funkční trh při srovnatelných  
parametrech nabízených produktů – nedobrá  
image 

• Budoucí zdroj konkurenčních výhod: obchodní model 
model 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 



Vývoj v oblasti palivočlánkových 
elektrických autobusů 
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Projekty a počty vozidel 
• V EU od roku 2010 projekty CHIC, High V.Lo.City, HyTransit,  

3Emotion,  
JIVE a JIVE2 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
• Tržní potenciál EU odhadován na cca 5000 vozidel 
• V USA testovány desítky vozidel, další potenciál: asijské trhy 
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Provoz a ekonomika (1) 
• Charakteristické rysy současného stavu v Evropě: 

– poměrně velká obecná poptávka 
– skluz v praktické implementaci 
– potřeba zapojení dalších výrobců 
– potenciál pro snižování nákladů v důsledku  

ekonomie z rozsahu 
– potřeba cenově přijatelného vodíku  
– důraz na potřebu zajištění odpovídajících  

finančních zdrojů 

• Zájem o výrobu deklarují v EU výrobci Daimler Buses (EvoBus), MAN, 
Solaris, Van Hool a VDL Bus & Coach 

• Cena standardního 12m palivočlánkového autobusu 
– současná: v přepočtu cca 15,5 – 17 mil. Kč 
– perspektivní: cca 8,5 – 11,5 mil. Kč, tj. srovnatelná s bateriovými e-busy 

• Celkové náklady (pořízení a provoz) na km oproti srovnatelnému 
bateriovému e-busu – modelový propočet (zpráva FCH JU) 
– shodné při masové výrobě 
– o cca 5 – 10 % vyšší při omezené výrobě  
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Provoz a ekonomika (2) 
• Hlavní výhoda: spojují flexibilitu dieselu s bezemisním provozem e-busu 
• Finanční podpora FCH JU 
• Doporučení pro realizaci projektů 

– sdružovat projekty do větších celků 
• sdružováním municipalit 
• sdružováním dopravců  
• vytvářením samostatné, k tomu určené projektové organizace typu SPV (podobně 

jako u PPP), která by autobusy nakoupila, udržovala a pronajímala dopravcům – 
vlastníkem může být veřejný nebo soukromý sektor 

– vytváření delších smluv na provozování palivočlánkových elektrobusů  
(na období více než 10 let) 

– vydatnější zapojování bankovních  
financí včetně EIB 

• ČR 
– zatím jediný projekt TriHyBus (viz foto) 
– podpora vodíku v NAP ČM a v IROP 
– cena vodíku nižší než v průměru EU 

• Další osobní doprava: v Německu  
palivočlánkové el. jednotky 
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Vývoj v oblasti autonomních elektrických 
minibusů 
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Východiska: požadavky přepravního trhu 
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• „Třetí druh“ dopravy, ne náhrada  
běžné individuální dopravy  
nebo MHD 

• Reakce na stárnutí populace  
a problém bezpečnosti dopravy  
ve městech – nejrizikovější je  
člověk 

• Odpovědi na potřebu  
konkrétního přepravního trhu  
‒ „poslední kilometr“ mezi konečnou veřejné dopravy a cílem cest: 

centrum města, vzdálené obchodní/kancelářské centrum, univerzitní 
kampus, turistická atrakce  apod. 

‒ historické centrum města 

• Přitom testování inovativních technologií pro budoucí praktické 
využití 

• Ve světě od jednotek k desítkám projektů, vznikají stále nové 
 
 

 
 



Technologie 
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• Hlavní provozní požadavek: městský provoz nízkými rychlostmi 
(předpoklad 20 km/h, ale v praxi spíše méně), všestranná a vysoká 
úroveň bezpečnosti 

• Specifické požadavky na vozidlo 
‒ elektrický minibus pro cca 5 – 10 sedících 

a několik stojících  
‒ velmi dobrá manévrovatelnost 
‒ velmi dobrá stabilita za různých povětrnostních  

podmínek 
‒ dostatečný dojezd na jedno nabití baterií  

pro provozní směnu (zpravidla 8 – 14 hodin) 

• Technologie pro navigaci  
‒ 3D lidarové mapy 
‒ diferenciální GPS 
‒ odometrie 

• Technologie pro bezpečnost 
‒ senzorické systémy obdobné asistenčním systémům u osobních automobilů 
‒ SW řešení pro nouzové situace 

 
 

 
 



Současný stav a vývoj 
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• Smíšený provoz – testování; rutinní provoz  
na vyhrazené dráze již od 1999 (ParkShuttle 
Rotterdam) 

• Profilují se průmysloví dodavatelé sériových  
řešení pro vozidla (Navya, EasyMile – viz 
foto), další vstupují na trh 

• Zapojení provozovatelů veřejné dopravy 
(např. Keolis, Transdev, PostAuto Schweiz, 
DB) 

• Hlavní otázky k řešení 
‒ legislativa – odpovědnost za provoz vozidla 
‒ dopady rutinního provozu na povrch vozovky 

(viz foto po cca 2 měsících provozu) 
‒ ekonomika – krátká historie, malý rozsah 

(cena vozidla prozatím téměř 6 mil. Kč) 
‒ psychologická stránka – paradox:  

v přítomnosti autonomních vozidel mají řidiči 
i chodci větší sklony riskovat 

• (Když dva dělají totéž…: ČVUT Centrum měst 
budoucnosti hodlá jako příspěvek k smart 
city vyvíjet autonomní golfový vozík …???) 

 
 

Foto © PostBus Switzerland Ltd.  



Na okraj: „vědecké senzace“ versus provozní 
realita autonomních vozidel 
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• Často prezentovaná otázka:  
Má při neodvratné kolizi autonomní vozidlo raději zabít dítě 
nebo seniora? 

• Odpověď:  
Autonomní technologie  
pro silniční dopravu se zkoušejí 
‒ v městském provozu při nízkých  

rychlostech, kde při správném  
fungování všech systémů je  
fatální kolize prakticky vyloučena 

‒ na dálnicích, kam pěší nemají přístup (truck platooning) 

Smíšený meziměstský provoz na dvouproudových silnicích  
s většími rychlostmi a předjížděním v protisměru je zatím 
většinou pokládán za nealgoritmizovatelný, a tedy 
neautomatizovatelný 

 



Závěrem k přemýšlení 
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Hodnocení projektů pro chytrou a čistou mobilitu 
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Důsledky našich činů jsou vždycky tak komplikované, tak rozmanité, že 
předvídání budoucnosti je opravdu velice obtížná práce. 

J. K. Rowlingová: Harry Potter a vězeň z Azkabanu 

• Pro projekty smart city, a tedy i elektrických autobusů, z toho plyne: 
– Nikdy nevíme, co bude, ale měli bychom vždy vědět, co chceme, aby bylo 

– Je ošidné porovnávat to, co je, s tím, co bylo, a ne s tím, co by bylo, kdyby 

• Z toho dále plyne:  
– Užitečným nástrojem pro odhad toho, co chceme, 

aby bylo, jsou scénáře; scénáře projektů hodnotí 
cost-benefit analýza  

– K cost-benefit analýze lze přistupovat 

     a) jako k nutnému zlu z Bruselu, které je třeba  
         „nějak ošolíchat, aby to vyšlo a mohli jsme si  
         sáhnout na dotace“  

     b) jako k nástroji, který realizátorům projektu  
          pomůže odhadnout, zda a za jakých podmínek  
          má smysl projekt realizovat 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Zkušenosti z realizace 

• Úspěch = lidé + systém + poctivost a otevřenost 
– bez nadšení nelze dělat nové věci, ale není rozumné 

zůstat jen u nadšení 

– bez dobře připraveného projektu bude každé zavádění 
inovativních technologií (včetně elektrických autobusů) 
jen „laborováním středověkých alchymistů“ 

– otevřená a transparentní výběrová řízení = prevence 
• uzamčení zákazníka 

• právních sporů 

• image neatraktivního trhu,  
který je příliš zkorumpovaný  
na to, jak je malý 

• a následně nedostatku tržní  
konkurence, která tlačí na pokles cen a pokrok v technologiích 
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Některé užitečné informační zdroje 

• J. Slavík: Smart city v praxi, Profi  Press, Praha 2017 – k zakoupení zde: 
http://obchod.profipress.cz/?ACTION=DETAIL&OID=000001065900100
017  

• Stránka MMR ČR k smart city: 
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities   

• Novinky a zajímavosti ze smart city: www.smartcityvpraxi.cz  
• Metodika konceptu i European Innovation Partnership on Smart Cities 

and Communities (EIP-SCC) 
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm  

• Metodika SUMP ke stažení 
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Ud
rzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx  

• Užitečná inspirace ze Slovenska: Metodické pokyny k tvorbe plánov 
udržateľnej mobility – ke stažení 
www.mpsr.sk/download.php?fID=9858  

  
 
 
 

28 

http://obchod.profipress.cz/?ACTION=DETAIL&OID=000001065900100017
http://obchod.profipress.cz/?ACTION=DETAIL&OID=000001065900100017
http://obchod.profipress.cz/?ACTION=DETAIL&OID=000001065900100017
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Smart-Cities
http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)/Metodika-SUMP_dokument.pdf.aspx
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Děkuji za pozornost  
a přeji hodně úspěchů!  

Těším se na další setkání! 

  

29 



Napadlo Vás něco „až poté“? 
Máte zájem o odborné služby k Vašim 

projektům smart city a městské mobility?  

Otázky a komentáře k tématu, spolu dalšími 
expertními službami v oboru smart cities: 

 Ing. Jakub Slavík, MBA  
          – Consulting Services 
 K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy 
 Tel.     +420 323 631 119  
 E-mail: jakub.slavik@smartcityvpraxi.cz  
     info@proelektrotechniky.cz  
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